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Introducere

Genul este una dintre criteriile fundamentale de organizare a societății . Este primul 
lucru pe care dorim să îl aflăm despre un nou-născut și rămâne un factor important 
în vederea definirii oportunităților din viața unei persoane . Cu toate că, de-a lungul 
anilor, societățile au evoluat, socializarea de gen și așteptările sociale specifice fiecărui 
gen sunt, în continuare, bine înrădăcinate . Normele sociale și cultura diferențierii pe 
bază de gen încurajează și așteaptă de la fete și băieți să aibă preferințe educaționale, 
comportamente și aptitudini diferite . De aceea, acestea au un impact incontestabil 
asupra alegerilor educaționale și profesionale ale băieților și ale fetelor, rezultatul 
fiind continuarea segregării de gen la nivel vertical și orizontal, atât în domeniul 
educațional, cât și pe piața muncii din toată Uniunea Europeană (Francis & Skelton, 
2005; Wessel, 2005) . 
Cadrele didactice joacă un rol fundamental în deconstrucția stereotipurilor de gen și 
în combaterea discriminării și a inegalității de gen, atât în clasă, cât și în afara acesteia . 
Stereotipurile pot apărea sub forma unor așteptări diferite de la fete și băieți; cadrul 
didactic poate adopta un limbaj și o modalitate de interacțiune diferită față de elevi, 
poate aprecia diferite tipuri de comportamente, interese, „înclinări” și reușite, în funcție 
de genul elevilor . Totodată, politicile și practicile legate de orientarea în carieră nu 
includ aspecte legate de gen, perpetuând așadar o segregare în ceea ce privește 
alegerile educaționale și profesionale ale fetelor și ale băieților .
Prezentul Ghid a fost creat în cadrul programului „GenderEd: Combaterea stereotipurilor 
de gen în educație și în orientarea profesională”, finanțat de Uniunea Europeană . 
Coordonator: Mediterranean Institute for Gender Studies (MIGS) . Parteneri: Family 
Planning Association, Cipru, Women’s Issues Information Center, Lituania, Centro 
Documentazione Donna (CDD), Italia, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen 
- A .L .E .G ., România .
Ghidul își propune să realizeze o hartă a genului în domeniile educație și piața 
muncii, cu accent pe modul în care stereotipurile de gen limitează gama de alegeri 
educaționale și respectiv profesionale ale fetelor și ale băieților . Datorită secțiunii 
finale, Ghidul reprezintă și un instrument prin intermediul căruia elevii și cadrele 
didactice pot deconstrui atitudinile și comportamentele tradițional-stereotipale din 
sistemul educațional legate de gen, asigurând ca fetele și băieții, femeile și bărbații 
să beneficieze de șanse egale în accesarea, integrarea, participarea și avansarea pe 
piața muncii . Materialele și activitățile din „Ghidul GenderEd” au fost gândite în așa 
fel încât să constituie un program holistic de intervenție în școli, care să contribuie la:
•	 o mai bună conștientizare și sensibilizare a elevilor și a cadrelor didactice în legătură 

cu modul în care percepțiile, atitudinile, comportamentele și așteptările bazate pe 
gen se manifestă în mediul școlar,

•	 deconstrucția stereotipurilor de gen ale cadrelor didactice, încurajarea unei 
interacțiuni cu elevii mai sensibile la aspectele de gen, precum și promovarea 
culturii de egalitate de gen în unitățile de învățământ,

•	 capacitarea elevilor și a educatorilor și formarea de noi aptitudini cu ajutorul cărora 
să poată să ia atitudine față de comportamentele discriminatorii pe bază de gen 
exprimate în relațiile interpersonale și/sau reflectate în alegerile educaționale și 
profesionale ale tinerilor,
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•	 combaterea segregării educaționale prin încurajarea fetelor și a băieților să 
exploreze opțiuni profesionale dincolo de limitele impuse de așteptările legate de 
genul lor . Fetele și băieții vor dobândi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru 
a face singuri alegeri informate, pe baza propriilor aspirații, ambiții, vise, dorințe, 
talente și capacități, astfel încât să-și atingă potențialul .

Ghidul are două părți: (I) Programul educațional și (II) Informații teoretice (Anexa I) .
Partea I: Programul Educațional GenderEd - prezintă întreaga intervenție educațională 
de aplicat în școli, inclusiv informații cuprinzătoare despre fiecare pas al procesului de 
implementare a lecțiilor și activităților, precum și mesaje fundamentale și resurse pentru 
activități . Programul are la bază o metodologie de învățare interactivă, experiențială 
și non-formală, care poate fi integrată în programa școlară sau poate fi implementată 
în afara clasei .
Partea II: Anexa II: Partea teoretică - cuprinde contextul teoretic, concepte și 
definiții, „harta” inegalităților de gen din educație și din viața profesională, bune 
practici, precum și sugestii practice pentru educatori cu privire la deconstrucția 
stereotipurilor și combaterea inegalităților din mediul școlar . În plus, ultimul capitol 
- destinat în special consilierilor școlari care fac orientare profesională - se axează 
în mod exclusiv pe introducerea în procesul de orientare a unei abordări sensibile la 
gen, oferind exemple concrete de aplicare a Orientării profesionale sensibile la gen .
Este important să menționăm că Programul educațional este complementar cu 
Informațiile teoretice din acest Ghid (Anexa) . Recomandăm  ca, pentru o mai bună 
pregătire și un impact maxim, familiarizarea  cu teoria relevantă înainte de a planifica 
și a susține ateliere GenderEd .
Vă dorim o călătorie fructuoasă și plăcută în procesul de implementare a Programului 
GenderEd și de transformare a unității dumneavoastră de învățământ într-un mediu 
în care fetele și băieții să învețe, să trăiască, să crească, să se dezvolte și să prospere 
pe baza respectului reciproc și a egalității de gen!
Echipa GenderEd
Decembrie 2017
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A. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI GENDER-ED
A.1. Descriere succintă a Programului GenderEd
Programul GenderEd a fost gândit ca un program de intervenție în școli pentru 
combaterea stereotipurilor de gen în educație și în orientarea profesională . Fiecare 
sesiune are la bază cunoștințele și aptitudinile formate în sesiunile anterioare, astfel 
încât elevii să înțeleagă cât mai bine diversele concepte și relațiile dintre acestea . Aplicat 
în totalitate, Programul GenderEd reprezintă un instrument valoros de intervenție care 
le permite tinerilor nu numai să deconstruiască stereotipurile care îi limitează, ci le 
oferă și aptitudinile și încrederea necesară pentru a combate inegalitățile de gen, a 
se accepta și a se respecta reciproc și a face singuri alegeri informate nu în funcție 
de gen, ci de propriile talente, vise, aspirații, aptitudini și abilități, astfel atingându-și 
capacitățile și potențialul maxim de dezvoltare .
Programul GenderEd cuprinde patru arii tematice, și anume:
•	 Genul și „cutiile” de gen: Această sesiune încurajează tinerii să exploreze modul 

în care rolurile, normele și așteptările despre gen care li se impun (de către 
familie, cadre didactice, societate și mass-media) le limitează și le restricționează 
exprimarea și existența . Fetele și băieții învață să analizeze critic și să deconstruiască 
stereotipurile de gen „moștenite” cultural și să construiască „înțelesuri” noi, bazate 
pe egalitate și respect . Prin acest proces, sunt capacitați să își exercite dreptul 
de a fi acceptați și apreciați pentru cine sunt cu adevărat (dincolo de „normele” și 
așteptările sociale); în același timp, învață că au responsabilitatea de a îi accepta 
și a îi respecta pe ceilalți .

•	 (In)egalitatea de gen: Această sesiune explorează relațiile de putere inegale 
dintre genuri, care duc la reprezentarea și participarea inegală a femeilor și a 
bărbaților în oportunitățile și beneficiile pe care le au la dispoziție . Fetele și băieții 
conceptualizează noțiunea patriarhatului și a privilegiului și explorează diversele 
inegalități de gen din educație, de pe piața muncii, din domeniul luării deciziilor/
autorității și din echilibrul muncă-viață personală .

•	 Genul și piața muncii: Elevii și elevele conștientizează segregarea ocupațională pe 
bază de gen și sunt sensibilizați cu privire la diversele motive pentru care femeile 
și bărbații fac alegeri profesionale diferite . De asemenea, identifică și explorează 
legătura dintre stereotipuri de gen și segregare ocupațională . În plus, sesiunea îi 
ajută pe elevi să conștientizeze mai bine alte inegalități de pe piața muncii, cum 
ar fi diferențele de remunerare între femei și bărbați, absența femeilor din poziții 
de decizie și dificultățile atingerii unui echilibru între viața profesională și cea 
personală . Fetele și băieții sunt îndemnați să analizeze critic așteptările stereotipale 
care limitează alegerile profesionale ale femeilor și ale bărbaților, căutând soluții 
de îmbunătățire a egalității de gen în viața profesională și de familie .

•	 Extinderea alegerilor educaționale ale tinerilor: Elevii identifică motivele alegerilor 
educaționale segregate și sunt capacitați să caute modalități de a face singuri alegeri 
informate bazate nu pe gen, ci pe propriile interese, talente și abilități . De asemenea, 
află poveștile inspiraționale ale unor femei și bărbați „neconvenționali”, care au 
„ieșit din cutia stereotipurilor de gen” și au avut succes în domenii profesionale 
atipice pentru genul lor .

În vederea consolidării cunoștințelor acumulate prin parcurgerea celor 4 arii tematice 
menționate mai sus, dar și pentru a-i ajuta pe elevi să găsească o relație directă cu 
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problemele discutate, puteți încheia programul educațional cu jocul „Dream Fighters” 
- aplicație mobilă ce poate fi descărcată din Google Play Store și din Apple Store . 
Jucând acest joc, băieții și fetele vor înțelege în profunzime impactul stereotipurilor 
asupra fiecăruia dintre ei atunci când fac alegerei pentru viitor, încurajându-i totodată 
să exploreze cele mai bune modalități de a-și susține punctele de vedere și de a 
lupta pentru visurile lor . Pentru informații suplimentare despre includerea aplicației 
„Dream Fighters” în exercițiile propuse la clasă, consultați Activitatea 4 .8 . Luptă 
pentru visurile tale .

A.2. Grupul țintă
Manualul GenderEd a fost creat pentru tineri cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani 
(clasele a VII-a, a VIII-a, a IX-a; și a X-a) . Deși alegerile educaționale și profesionale îi 
privesc mai direct pe elevii și elevele cu vârste mai mari (15 ani sau mai mult), este 
necesar ca eforturile de prevenire care au drept scop deconstrucția stereotipurilor de 
gen în rândul elevilor să înceapă cât mai timpuriu . Este recomandat ca programul să 
se aplice și elevilor cu vârste mai mici, pentru a contesta în mod proactiv convingeri, 
atitudini și practici obișnuite, înainte ca acestea să se înrădăcineze în mințile și în 
comportamentul tinerilor . 
Programul educațional are caracter experiențial; de aceea, atelierele vor avea un 
impact mai mare dacă vor fi aplicate unor grupuri mai mici, de până la 20-25 de elevi, 
permițând implicarea egală a tuturor în discuții . De asemenea, activitățile au rezultate 
optime dacă sunt realizate în grupuri echilibrate din punct de vedere al genului, pentru 
că, în acest fel, asemănările și deosebirile de gen sunt mai bine înțelese de genul opus .

A.3. Învățare experiențială
Informații despre inegalități și stereotipuri de gen pot fi transmise prin predare, însă, 
pentru a schimba atitudini, convingeri și comportamente, este nevoie de învățare 
experiențială . Programul GenderEd utilizează o gamă largă de metodologii experiențiale 
și interactive (precum discuții în grupuri mici, joc de rol, improvizație teatrală, simulări, 
brainstorming, analiză studii de caz, interviuri, dezbateri etc .), pentru ca elevii să învețe 
practic . Datorită caracterului experiențial al activităților, elevii au ocazia să reflecteze, 
să conteste propriile percepții, precum și pe ale colegilor, să reevalueze norme și idei 
des întâlnite, să își regândească atitudinile, să își deconstruiască propriile „norme” 
și „adevăruri moștenite” și să înceapă să construiască noi noțiuni, comportamente 
și practici .
Tinerii învață datorită faptului că sunt încurajați să interacționeze unii cu alții și că sunt 
stăpâni pe propriul proces de învățare . Deși durează mai mult, este incontestabil că 
învățarea experiențială are un impact mai ridicat: tinerii devin suficient de încrezători 
să gândească singuri și să își susțină părerile și argumentele, conduc discuțiile spre 
chestiunile cele mai relevante pentru realitatea lor, își exercită drepturile și găsesc 
modalități de a-și exprima unicitatea și individualitatea într-un mediu sigur . 
 
A.4. Structura și durata programului
Durata Programului GenderEd este estimată la minim 10 ore didactice (45 de minute) 
sau, cu alte cuvinte, o durată totală de minim 7,5 ore (60 de minute) . Totuși, în cazul 
în care au la dispoziție mai mult timp, cadrele didactice pot opta să realizeze exerciții 
suplimentare, în funcție de ce este relevant pentru elevi și ce ar răspunde cel mai 
bine nevoilor specifice ale acestora .
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Sesiunile se pot ține o dată la una sau la două săptămâni, potrivit timpului și cerințelor 
fiecărei școli . Recomandăm ca sesiunile să aibă o frecvență mai mare decât lunară, 
pentru a evita pierderea entuziasmului și a elanului, ori împiedicarea învățării cumulative 
(de la o sesiune la alta) . O altă opțiune este implementarea programului sub forma 
unui atelier cu o durată de două zile (5 ore pe zi) sau a unei combinații de sesiuni 
săptămânale și un atelier cu durata de o zi .

A.5. Aspecte utile înaintea de începerea implementaării programului
Identificarea tinerilor participanți
Puteți fie să îi rugați pe tineri să participe la Program în mod voluntar (în special dacă 
îl implementați în afara programei școlare), fie să implicați o anumită clasă de elevi (în 
cazul în care GenderEd va fi integrat în programă) . În orice caz, modalitatea de aplicare 
se va alege în funcție de disponibilitate, de interes, de facilitatea și de posibilitatea 
implementării, în acord cu circumstanțele din fiecare unitate de învățământ .

Cadrul de implementare 
Programul GenderEd poate fi implementat atât în cadrul, cât și în afara programei 
școlare, în funcție de disponibilitatea fiecărei școli . În acest sens, se va identifica 
dinainte cadrul pre-existent în care se va integra programul GenderEd (respectiv 
materiile sau programa extinsă în care vor fi incluse activitățile) . În anumite cazuri 
unde nu va fi posibilă includerea Programului GenderEd într-o singură materie, se 
vor putea alege mai multe materii, iar unele activități vor putea fi desfășurate în afara 
programei școlare .

Aprobări 
Este important ca, înainte de implementare, să se obțină toate aprobările necesare: de 
exemplu, de la conducerea unității de învățământ, de la autoritățile relevante, de la părinți .

Materiale și buget 
Pentru implementarea Programului GenderEd, veți avea nevoie de acces la anumite 
materiale și resurse (de exemplu, proiector, flipchart, materiale artistice, fotocopiator 
sau imprimantă) . În cazul în care nu aveți acces la acestea, încercați să aflați dacă 
există posibilitatea alocării unui buget care să vă permită obținerea acestor materiale 
sau resurse .

Sensibilizarea și informarea cadrelor didactice 
Înainte de a începe programul educațional, este important să evaluați propriul nivel 
de sensibilizare, de cunoștințe și de experiențe, precum și de încredere și de confort 
vizavi de predarea unor subiecte precum norme și stereotipuri de gen, inegalități de 
gen, segregare educațională și profesională, diferențele de remunerare între femei 
și bărbați și echilibrul dintre viața profesională și cea personală . De asemenea, este 
important să reflectați asupra și să vă evaluați propriile convingeri, percepții, atitudini, 
convingeri și noțiuni preconcepute despre gen, egalitate de gen și gen, reușite . Nu 
putem să îi ajutăm pe elevi/eleve să își deconstruiască propriile stereotipuri decât 
dacă suntem noi înșine pregătiți să contestăm și să regândim propriile „adevăruri 
moștenite”, care pot duce la perpetuarea stereotipurilor și a inegalităților de gen .
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A.6. Pregătirea pentru implementare 
Toate cadrele didactice care vor aplica Programul GenderEd vor participa la o sesiune de 
instruire înainte de implementare . Cu toate acestea, este important să se familiarizeze 
cu Ghidul și cu materialele educaționale înainte de a susține atelierele cu elevii . De 
asemenea, recomandăm ca profesorii/profesoarele să parcurgă informațiile teoretice 
(Anexa la Ghid), pentru a deveni mai conștienți de anumite chestiuni și pentru a-și 
completa cunoștințele . 
Un alt aspect important al etapei de pregătire îl reprezintă identificarea nevoilor elevilor, 
nivelul lor de cunoștințe, comportamentele declarate și nivelul de sensibilizare . Aceste 
informații sunt necesare cadrelor didactice în procesul de identificare a lacunelor pe 
care să se concentreze, a percepțiilor, a convingerilor și a atitudinilor care trebuie 
contestate, precum și a schimbărilor dezirabile în comportamentele existente . Pornind 
de la analiza nevoilor, profesorii vor selecta activitățile care se pliază cel mai bine 
pe nevoile grupului și care vor avea cel mai mare impact . Analiza nevoilor se poate 
realiza prin intermediul unui chestionar sau a unei discuții de tip focus grup înainte 
de începerea atelierelor . Un alt instrument care poate fi utilizat în vederea analizei 
nevoilor este chestionarul inițial utilizat în faza de evaluare (consultați secțiunea de 
la sfârșitul Ghidului) .
Înainte de implementarea unei activități, trebuie pregătite toate materialele, fișele de 
lucru și materialele auxiliare . De asemenea, este posibil să fie nevoie de o adaptare a 
activităților în funcție de contextul specific, de circumstanțele sau de nevoile elevilor . 
În cazul în care este necesară o adaptare, aceasta se va realiza cu mare atenție, astfel 
încât să nu se modifice obiectivele și mesajele esențiale ale activității .

A.7. Conceperea programului educațional 
În vederea maximizării impactului Programului GenderEd, este important să se 
selecteze activități din toate cele 4 arii tematice, și anume (i) Gen și stereotipuri 
de gen, (ii) (In)egalități de gen, (iii) Genul la locul de muncă/pe piața muncii și (iv) 
Extinderea alegerilor educaționale ale tinerilor . De asemenea, trebuie urmată ordinea 
ariilor tematice (respectiv să se înceapă de la stereotipuri de gen și să se încheie 
cu extinderea alegerilor educaționale), pentru a permite dobândirea cumulativă a 
cunoștințelor și a aptitudinilor de la o sesiune la alta . 
Selectarea activităților specifice care se vor implementa în cadrul Programului 
GenderEd se va face în funcție de interesele, cunoștințele, nivelul de sensibilizare și 
experiența cadrului didactic, de convingerile elevilor, lacunele din cunoștințele lor, 
atitudinile și comportamentele stereotipale ale acestora, de timpul avut la dispoziție 
pentru acest program, precum și de modalitatea de aplicare (integrat în programa 
școlară sau nu) . În principal, cadrele didactice vor selecta activități cu care se simt 
confortabil, despre care sunt încrezători că le pot susține și care se potrivesc stilului 
personal și nivelului de experiență .
De asemenea, trebuie să se țină cont că, în implementarea propriu-zisă a programului, 
va fi nevoie de un anumit grad de flexibilitate . Cadrul didactic va concepe un program 
educațional pre-definit; cu toate acestea, este posibil ca unele activități să nu fie pe 
placul elevilor sau ca anumite discuții să releve diverse chestiuni și să fie nevoie de 
implementarea unei alte activități . Pe de altă parte, este posibil ca elevii să termine 
anumite activități mai repede decât s-a anticipat, fiind necesare activități suplimentare 
care să „umple golul” . 
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Din aceste motive, cadrele didactice trebuie să identifice în fiecare arie tematică 
activități „de bază” și activități „de rezervă” sau de consolidare . Activitățile de bază 
vor avea drept scop (i) furnizarea unor cunoștințe fundamentale și înțelegerea unor 
chestiuni specifice abordate în fiecare arie tematică și (ii) îmbunătățirea capacității 
tinerilor de a combate perpetuarea stereotipurilor și a inegalităților de gen . Activitățile 
de consolidare sau „de rezervă” vor îmbunătăți cunoștințele și aptitudinile deja 
dobândite, încurajând înțelegerea în profunzime a conceptelor . 
Ca regulă generală, și numai în funcție de timp și de gradul de flexibilitate, încercați 
să includeți:
•	 activitatea privind Reguli generale ca primă activitate . Această activitate este 

obligatorie .
•	 cel puțin două activități pe tema stereotipurilor de gen din Aria tematică 1 .

o Activitatea de bază va fi una care pune accent pe norme sociale, socializare de 
gen și construcția socială a genului (alegeți una dintre Activitățile 1 .3, 1 .4 sau 
1 .5 .) .

o A doua activitate poate fi una care (i) să prezinte impactul personal al socializării 
de gen (Activitatea 1 .1), de exemplu, modul în care fetele și băieții percep și 
sunt afectați la nivel personal de socializarea de gen, (ii) să sublinieze modul 
în care se manifestă stereotipurile de gen în mediul școlar (Activitățile 1 .6) sau 
(iii) să pună accentul pe modalități de deconstrucție a stereotipurilor de gen 
(Activitatea 1 .5) .

•	 cel puțin o activitate pe tema inegalităților de gen din Aria tematică 2 .
•	 cel puțin două activități pe tema segregării ocupaționale din Aria tematică 3 . 

o Activitatea de bază va aborda descrierea segregării ocupaționale, cauzele și 
impactul acesteia asupra femeilor și bărbaților (posibile Activități de inclus aici 
sunt 3 .1, 3 .3) .

o Cea de-a doua activitate poate (i) aborda impactul segregării ocupaționale și 
restricțiile sau discriminarea cu care se confruntă femeile și bărbații la locul de 
muncă (Activitatea 3 .2), (ii) se poate axa pe dificultățile pe care le resimt femeile 
în atingerea unui echilibru între viața profesională și cea personală și impactul 
asupra dezvoltării lor profesionale (Activitățile 3 .4 sau 3 .5) .

•	 cel puțin două activități pe tema extinderii alegerilor educaționale ale tinerilor 
din Aria tematică 4 .
o Activitatea de bază va avea ca scop conștientizarea segregării educaționale 

(Activitatea 4 .1 sau 4 .2) .
o A doua activitate îi va inspira pe tineri să facă alegeri care să nu țină cont de 

gen (Activitatea 4 .3, 4 .4 sau 4 .5) . Cel mai bine este ca aceste tipuri de activități 
să se realizeze înainte de încheierea programului, deoarece dau o notă de final 
pozitivă .

o Ar fi ideal să încheiați programul educațional cu Activitatea 4 .6, respectiv cu jocul 
„Dream Fighters” . Activitatea constituie o modalitatea amuzantă și interactivă 
prin care băieții și fetele pot explora modalități de a combate stereotipurile de 
gen și limitările impuse de cei din jur, încurajându-i în același timp să își susțină 
ideile și să lupte pentru visurile lor .
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•	 Activitatea de încheiere – Această activitate nu este obligatorie, dar se recomandă 
implementarea ei . Activitatea finală a programului trebuie să dureze cel puțin 15-20 
de minute . Dacă aveți timp, Activitatea 4 .5 poate ține loc de încheiere, dar aceasta 
durează cel puțin o oră . În mod alternativ, puteți alege alte activități de încheiere, 
precum:
o grupuri de reflecție, în care elevii să discute despre ce au învățat, ce le-a făcut 

o impresie puternică, dacă au observat modificări de percepție, ce au luat cu 
ei etc .,

o reflecție prin utilizarea cărților „DixIt” sau a altor cărți cu imagini abstracte . Elevii 
aleg o carte sau o imagine care le reflectă sentimentele și gândurile despre 
„călătoria” pe parcursul acestui program educațional și discută despre aceasta 
timp de 30 de minute,

o cercul recunoștinței: elevii se așază în cerc și trec de la unul la altul o „baghetă” 
sau un „băț magic” . Cel care se află în posesia baghetei, își exprimă gândurile 
și sentimentele despre experiența programului educațional și motivele pentru 
care sunt recunoscători că au participat,

o un cuvânt: Elevii se așază în cerc, atingându-se la nivelul umerilor și cu ochii 
închiși . Timp de un minut, reflectă asupra întregului program educațional . 
Apoi, fiecare dintre ei rostește un cuvânt care descrie un sentiment, un gând, 
o învățătură etc .

A.8. Evaluarea programului educațional 
Programul educațional va fi evaluat prin intermediul unui chestionar inițial și al unui 
chestionar final, care vor fi completate de fiecare elev . Chestionarele inițiale și finale 
au ca scop măsurarea modificărilor înregistrate la nivelul cunoștințelor, al atitudinilor 
și al comportamentelor declarate ale elevilor cu privire la stereotipuri de gen și alegeri 
educaționale . Chestionarul inițial trebuie aplicat înainte de debutul programului și 
poate fi utilizat și ca instrument de analiză a nevoilor . Chestionarul final poate fi aplicat 
în timpul ultimului atelier, după activitatea de încheiere . Chestionarele inițiale și cel 
finale sunt incluse la finalul Ghidului .
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A.9. Model de program educațional

Numărul 
activității

1 .1 

1 .3

1 .5

2 .2

3 .2

3 .5

4 .2

4 .3

4 .6

Denumirea 
activității

Reguli

Ce îmi place, 
ce nu îmi place

Deconstrucția 
stereotipurilor 
de gen

Calea spre 
tărâmul egalității

Cu un pas 
înainte

Echilibrul 
dintre viața 
personală și cea 
profesională

Ce să aleg? 

Cine sunt eu?

Luptă pentru 
visurile tale

Activitate sau 
„ritual” de 
încheiere

TOTAL

Aria 
tematică

Introducere

Gen și 
stereotipuri 
de gen

Gen și 
stereotipuri 
de gen

Inegalitate 
de gen

Genul 
și piața 
muncii:

Genul 
și piața 
muncii:

Alegeri 
educaționale

Povești 
inspiraționale

Applicația 
„Dream 
Fighters”

Încheiere

Durata

25’

45’

60’

90’

45’

45’

45’

60’

30-60’

20’

540’

Alternativă/
Înlocuitor/
Exerciții

2 .1

4 .1

4 .4

4 .7

Observații  

Această activitate 
este obligatorie .

Exploatează avantajele și 
dezavantajele de a fi fată, 
respectiv băiat

Încurajarea elevilor/
elevelor să identifice 
stereotipurile de gen

Vizualizarea unei lumi în 
care egalitatea de gen 
predomină

Sensibilizarea elevilor cu 
privire la inegalități

Analiza percepțiilor legate 
de viața personală și 
profesională 

Extinderea alegerilor 
educaționale

Bărbați și femei cu profesii 
non-masculine, respectiv 
non-feminine

Facilitatează înțelegerea 
relevanței stereotipurilor 
de gen și a segregării 
educaționale în realitatea 
de zi cu zi a tinerilor și îi 
încurajează să-și susțină 
punctele de vedere și să 
lupte pentru visurile lor .

Această activitate 
nu este obligatorie, 
dar se recomandă 
implementarea ei .

aproximativ 
11 ore didactice
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Aria tematică 1: GEN ȘI STEREOTIPURI DE GEN 
Mesaje fundamentale ale activităților din secțiunea „Gen și cutii de gen”
•	 Deși,	de-a	lungul	anilor,	societățile	au	evoluat,	socializarea	de	gen	și	așteptările	

sociale față de bărbați și femei, băieți și fete sunt încă adânc înrădăcinate . Familia, 
colegii, mass-media, cultura și religia insuflă diverse mesaje despre cum ar trebui 
să arate și să se comporte fiecare gen, afectând sau „modelând” convingerile, 
atitudinile, percepțiile și comportamentele tinerilor .

•	 De	multe	ori,	așteptările	sociale	cu	privire	la	gen	sunt	proiectate	asupra	sau	
suprapuse biologiei, ceea ce duce la perpetuarea mitului că anumite caracteristici, 
trăsături de personalitate, aptitudini și capacități se datorează naturii bărbaților sau 
femeilor . Este important să îi ajutăm pe tineri să delimiteze diferențele biologice 
(de exemplu, exclusiv cele ce țin de anatomia corpului, sarcina și alăptarea) de 
constructele sociale .

•	 Normele	sociale	legate	de	roluri	și	identități	de	gen	sunt	atât	de	bine	stabilite	și	atât	
de „normalizate”, încât băieților și fetelor, dar și adulților, le este adesea dificil să 
le identifice . Considerându-le „normale”, băieții și fetele „adoptă” deseori anumite 
poziții, așteptări, comportamente și atitudini care pot perpetua stereotipuri sau 
inegalități de gen .

•	 Este	posibil	ca	băieților	și	fetelor	să	le	fie	greu	să	accepte	că	există	inegalități	între	
femei și bărbați, deoarece cred că este „natural” ca femeile și bărbații să fie tratați 
în mod diferit . Este important să contestăm aceste convingeri, ajutându-i pe tineri 
să înțeleagă noțiunile de privilegiu social și putere socială . Puteți utiliza exemple 
în care băieții și bărbații se bucură de o libertate mai mare: li se permite să stea în 
oraș până la o oră târzie, pot să poarte ce vor fără să fie criticați, bărbații nu acceptă 
aceeași presiune când vine vorba despre îngrijirea copiilor, procentajul mai mare 
de bărbați în poziții de autoritate și numărul mai mare de bărbați în meserii cu 
câștiguri ridicate .

•	 Școlile	și	sistemul	de	educație,	în	general,	nu	sunt	imune	în	fața	discriminării	și	
a prejudecăților . Percepțiile, atitudinile și așteptările elevilor, dar și ale cadrelor 
didactice includ stereotipuri de gen . În plus, percepții stereotipale asupra rolurilor 
de gen sunt prezentate, în mod direct sau indirect, prin programa școlară, prin 
manuale, prin modul în care se utilizează limbajul și prin discursul general din 
unitățile de învățământ, precum și prin programa „ascunsă” (activitățile de zi cu zi 
din școli, desfășurate în afara programei oficiale) . Se crede că băieții și fetele au 
trăsături, aptitudini și capacități diferite; de aceea, li se alocă sarcini diferite . Pentru 
detalii despre modul în care se manifestă stereotipurile în educație și în mediul 
școlar, consultați secțiunile 1 .5, 1 .6, 1 .7 din Anexa la acest Ghid (partea teoretică)

•	 Copiii,	tinerii,	dar	și	adulții	sunt	presați	să	se	conformeze	idealurilor	masculine	
și feminine . Gradul de „conformare” al acestora are impact asupra gradului de 
acceptare resimțit de ei, asupra sentimentului de apartenență, a atractivității, a 
accesului la oportunități și „privilegii”, precum și asupra expunerii lor la violență 
de gen . Fetele și băieții „diferiți” sunt adesea criticați, excluși, umiliți, ostracizați 
și/sau abuzați . 

•	 Din	cauza	stereotipurilor	de	gen,	se	creează	o	divizare	între	femei	și	bărbați.	Ideile	
stereotipale despre calități feminine și cele masculine ne limitează potențialul de 
dezvoltare . Din cauza socializării de gen, bărbații sunt descurajați să se implice în 
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„domenii feminine” (cum ar fi creșterea copiilor), iar femeile să aleagă roluri care, în 
mod tradițional, sunt considerate „masculine” (precum cele din domeniul ingineriei 
sau al sporturilor) . Comportamentele fundamentate pe stereotipuri înfrânează 
exprimarea liberă și autentică a personalității noastre, împiedică explorarea propriilor 
interese și aptitudini, precum și îndeplinirea viselor și a aspirațiilor . 

•	 Totuși,	normele	de	gen	nu	sunt	bătute	în	cuie	și	se	pot	schimba.	Tinerii	au	puterea	
de a accepta sau a respinge aceste idei preconcepute despre masculinitate 
și feminitate . Este important să îi ajutăm să înțeleagă că fiecare dintre noi este 
unic și complex și nu poate fi încadrat într-o „cutie” . Cu toții avem dreptul de a fi 
apreciați și respectați pentru cine suntem, indiferent cât de „diferiți” părem, și, 
de asemenea, fiecare dintre noi are responsabilitatea de a aprecia și a respecta 
diversitatea celorlalți . 

•	 Prin	deconstrucția	stereotipurilor	de	gen,	putem	combate	inegalitățile	de	gen	
și efectele negative ale normelor de gen . Încurajați elevii să exploreze așteptări 
legate de gen pe care familia, societatea și mass-media se așteaptă ca ei să le 
îndeplinească . Încurajați-i să conteste convingerile moștenite de la societate și să 
pună sub semnul întrebării ceea ce au considerat drept „normă” până acum . Nu în 
ultimul rând, îndrumați-i să deconstruiască și să dea uitării ideile care perpetuează 
discriminări sau inegalități de gen și sprijiniți-i să construiască noi concepte și 
idealuri, bazate pe egalitate între femei și bărbați .
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Activitatea 1.1. 
Reguli de bază: 
asigurarea unui mediu sigur

Activitate inspirată din și adaptată după Manualul „GEAR împotriva VPI” III, p . 39, disponibil la 
http://www .gear-ipv .eu/educational-material/master-package

Durata:
25 de minute

Obiective de învățare:
•	 Formarea	unui	mediu	de	susținere	reciprocă	și	favorabil,	astfel	încât	tinerii	să	își	

poată împărtăși gândurile și părerile fără teamă, în mod deschis și confortabil
•	 Crearea	unui	mediu	sigur,	bazat	pe	respect,	 în	care	tinerii	să	își	poată	explora	

convingerile și percepțiile personale, să reflecteze asupra propriilor comportamente, 
să conteste norme, să nu fie de acord unii cu alții și să găsească puncte comune 
și diferențe fără teama că se vor expune sau vor fi ținta unor critici negative .

Materiale necesare:
•		 Cărți	cu	literele	„S-P-I-R-I-T-D-E-E-C-H-I-P-Ă”,	câte	o	literă	pe	carte
•		 Foi	de	flipchart	și	markere
•		 Scoci	pentru	lipirea	„Contractului”	pe	perete

Sugestie de implementare:
1 . Introducere: Înainte de a începe, să ne gândim la niște reguli de bază sau la un 

contract între noi, pe care îl vom respecta pe parcursul întregului program . Aceste 
linii directoare sau reguli au scopul de a ne face să ne simțim confortabil cu 
participarea la activitățile de grup și să ne simțim în siguranță în acest spațiu sigur, 
astfel încât să ne putem împărtăși gândurile și părerile . Vom elabora un „Contract 
de grup”, unde vom trece toate regulile/liniile directoare, putând reveni la ele pe 
parcursul programului ori de câte ori va fi nevoie . Așadar, ce reguli/linii directoare 
sunt importante pentru voi, pe care ați dori să le trecem în acest contract?

2 . Împărțiți participanții în grupuri .
3 . Fiecare grup va primi o carte cu o literă . Nu menționați că literele formează o 

expresie . Elevii vor trebui să descopere asta singuri, la finalul activității .
4 . Fiecare grup are 3-4 minute pentru a ghici o regulă/linie directoare care începe cu 

litera de pe cartea primită . Pot scrie maxim 3 reguli (cuvinte sau propoziții scurte) 
care încep cu litera respectivă .

5 . Apoi, fiecare grup își prezintă regula în fața clasei . Nu uitați să numiți grupurile la 
întâmplare, în altă ordine decât cea corectă pentru a forma expresia SPIRIT DE 
ECHIPĂ.

6 . Întrebați clasa dacă s-au acoperit suficiente reguli și dacă sunt mulțumiți de ele . 
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Dacă consideră că lipsește ceva, pot adăuga (indiferent dacă regulile noi încep 
sau nu cu literele de pe cărți) .

7 . Completați cu reguli suplimentare care nu au fost menționate de elevi, dar care 
sunt importante pentru asigurarea unui mediu sigur, bazat pe respect .

8 . Încheiați activitatea rugând grupurile să încerce să alcătuiască un cuvânt sau o 
expresie	cu	literele	primite	(respectiv	SPIRIT	DE	ECHIPĂ).

9 . Ajută să notați regulile pe o foaie de flipchart (pe care să o denumiți „Contract de 
grup” sau „Reguli de bază pentru grup”), pe care să o expuneți la loc vizibil pe toată 
perioada de desfășurare a programului .

Rezultate posibile
•	 S-	spirit	de	echipă	(lucrăm	în	echipă)
•	 P-	permis	să	nu	fim	de	acord	cu	părerile	altora
•	 I-	interzis	criticăm
•	 R-	respect	și	egalitate,	respectăm	ideile	celorlalți,	chiar	dacă	diferă	de	ale	noastre
•	 I-	informațiile	discutate	în	cadrul	atelierului	sunt	confidențiale	(tot	ce	se	spune	aici	

este confidențial, va rămâne între noi și nu se va discuta în afara acestei încăperi); 
este interzis să „bârfim”

•	 T-	timpul,	respectăm	limitele	de	timp
•	 D-	dialogăm
•	 E-	evităm	să	etichetăm
•	 E-	exprimare	liberă,	vorbiți	cu	încredere;	toată	lumea	poate	să-și	exprime	părerea
•	 C-	curiozitate,	întrebați	când	nu	înțelegeți	ceva
•	 H-	haideți	să	ne	simțim	bine	împreună!
•	 I-	interzise	atacurile	la	persoană,	nimeni	nu	acuză	pe	nimeni	de	nimic
•	 P-	permitem	tuturor	să	vorbească,	ascultăm	cu	atenție,	fără	să	întrerupem	vorbitorul
•	 A-	atenție	la	comentariile	răutăcioase	sau	umilitoare	-	NU	au	ce	căuta	aici;	nu	există	

părere sau întrebare greșită sau proastă

Sfaturi utile
•	 Afișați	„Contractul	de	grup”	într-un	loc	vizibil,	astfel	încât	să	puteți	face	trimitere	la	

el pe perioada de desfășurare a programului în cazul în care discuțiile se aprind
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Activitatea 1.2. 
Ce îmi place - Ce nu îmi place

Adaptare după Manualul „Mecanism împotriva VPI” (2015), Activitățile 2 .1 .1 și 2 .1 .3, p . 44-45 și 
p . 48-49, disponibil la http://www .gear-ipv .eu/educational-material/master-package

Durata:
45 de minute

Obiective de învățare:
•	 Explorarea	avantajelor	și	a	dezavantajelor	de	a	fi	fată,	respectiv	băiat
•	 Explorarea	atitudinilor	și	a	așteptărilor	sociale,	precum	și	a	potențialelor	limitări	

pentru fete, respectiv băieți

Materiale necesare:
•	 foi	de	hârtie	colorată
•	 fișe	de	lucru	pentru	băieți	și	fete,	care	se	pot	imprima	pe	foi	de	culori	diferite,	pentru	

a fi diferențiate ușor .

Sugestie de implementare:
1 . Împărțiți fetelor și băieților câte un exemplar din fișele relevante .
2 . Dați-le 5 minute să le completeze .
3 . După ce au terminat, rugați-i să se ridice și să facă loc, pentru a se putea deplasa 

prin sală, luând cu ei și fișele de lucru .
4 . Împrăștiați pe podea fișe colorate de hârtie .
5 . Explicați-le elevilor că se vor plimba prin clasă până când veți striga „Perechi!” 

Atunci, ei vor alerga cât pot de repede, cu atenție, pentru a evita ciocnirile, și se 
vor opri pe o fișă colorată de hârtie de pe podea . Pe o fișă de hârtie pot sta maxim 
două persoane în același timp .

6 . Spuneți-le că veți citi o întrebare, pe care o vor discuta în perechi timp de două 
minute . După cele două minute, când vor auzi „Mergeți!”, se vor plimba din nou 
prin sală, până când veți striga iar „Perechi!” Încă o dată, vor forma perechi și vor 
discuta o altă întrebare ș .a .m .d . Pentru a răspunde la întrebări, pot utiliza ce au 
notat pe fișele de lucru .

7 . Rugați elevii să se plimbe prin sală . Puteți utiliza întrebările de mai jos (20’) . Puteți 
nota răspunsurile elevilor pe tablă sau pe flipchart .
•	 Îmi	place	că	sunt	(fată/băiat)	pentru	că...
•	 Nu	îmi	place	că	sunt	(fată/băiat)	pentru	că...
•	 Mi-aș	dori	să	fiu	(genul	opus)	pentru	că	aș	putea...
•	 Cred	că	a	fi	(genul	meu)	are	următoarele	avantaje...
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•	 Cred	că	a	fi	(genul	meu)	are	următoarele	dezavantaje...
•	 Un	lucru	care	nu	este	obișnuit	pentru	genul	meu,	dar	pe	care	celălalt	gen	îl	

poate face este . . .
8 . Încheiați exercițiul reflectând asupra următoarelor întrebări (20’) .

•	 Ce	le-a	plăcut	fetelor	despre	a	fi	fată?	Ce	le-a	plăcut	băieților	despre	a	fi	băiat?	
Ce avantaje considerăm că au fetele/băieții?

•	 Ce	nu	le-a	plăcut	fetelor	despre	a	fi	fată?	Ce	nu	le-a	plăcut	băieților	despre	a	fi	
băiat?

•	 Ce	observați	când	vă	uitați	la	cele	scrise	pe	tablă?	(Discutați	toate	asemănările	
și deosebirile, cum ar fi: Le place băieților să facă acele lucruri pe care fetele 
au spus că le-ar face dacă ar fi băieți? Le place fetelor să facă acele lucruri pe 
care băieții au spus că le-ar face dacă ar fi fete?)

•	 Au	existat	lucruri	pe	care	băieții	și	fetele	nu	le-au	putut	face	din	cauza	genului	
lor?

•	 De	ce	credeți	că	se	întâmplă	asta?
•	 Credeți	că	tinerii	ar	trebui	să	urmeze	aceste	norme	și	limite	sau	nu?

Sfaturi utile:
O alternativă la deplasarea elevilor și a elevelor prin clasă și la discutarea întrebărilor în 
perechi (în cazul în care considerați, de exemplu, că sunt prea timizi/rușinați să discute 
deschis cu alții despre ce le place și ce nu le place la genul lor) este să strângeți fișele 
de lucru completate și să le redistribuiți la întâmplare, astfel încât fiecare elev/ă să 
primească fișa de lucru a altuia/alteia . Apoi, elevii pot citi cu voce tare răspunsurile 
relevante la următoarele întrebări:
•	 Ce	le	place	băieților	despre	a	fi	băiat?
•	 Ce	au	notat	fetele	că	ar	putea	face	dacă	ar	fi	băieți?
•	 Ce	le	place	fetelor	despre	a	fi	fată?
•	 Ce	au	notat	băieții	că	ar	putea	face	dacă	ar	fi	fete?
Apoi, puteți discuta asemănările și deosebirile dintre răspunsuri, iar la final puteți 
reflecta asupra întrebărilor menționate . 
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Fișa de lucru 1.2:
Ce îmi place - Ce nu îmi place

Pentru fete

Îmi place că sunt fată pentru că 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Nu îmi place că sunt fată pentru că

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Băieții sunt norocoși, deoarece pot 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Pentru băieți

Îmi place că sunt băiat pentru că 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Nu îmi place că sunt băiat pentru că 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Fetele sunt norocoase, deoarece pot

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
 

Fișa de lucru 1.2:
Ce îmi place - Ce nu îmi place
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Activitatea 1.3.
Cine e un bun lider?

Inspirată din și adaptată după activitatea „Băieții nu plâng” din Manualul „Compasito: a manual on 
human rights education for children”, Consiliul Europei (2009) http://www .eycb .coe .int/compasito/

Durata:
45 de minute

Obiective de învățare:
•	 Încurajarea	elevilor	să	își	analizeze	propriile	convingeri	și	percepții	despre	stereotipuri	

și roluri de gen
•	 Înțelegerea	modului		în	care	se	manifestă	stereotipurile	de	gen	în	activitățile	lor	

zilnice, în viața personală, dar și în alegerile lor educaționale și profesionale

Materiale necesare:
Lista de materiale de citit cu voce tare

Sugestie de implementare:
1 . Cu ajutorul unei benzi de hârtie, împărțiți podeaua clasei în două . Marcați o jumătate 

cu litera A (acord), iar cealaltă jumătate cu litera D (dezacord) .
2 . Explicați-le elevilor că veți citi niște enunțuri, care nu sunt corecte sau greșite . Importantă 

este părerea lor despre acele enunțuri . După ce aud fiecare enunț, trebuie să se 
gândească dacă sunt sau nu de acord cu el, mergând în jumătatea respectivă (A sau 
D) a clasei . Cu cât cred mai mult într-un enunț, cu atât mai aproape vor sta de litera A, 
iar, cu cât sunt mai puțin de acord cu el, cu atât vor sta mai aproape de litera D . Dacă 
sunt nesiguri sau indeciși, se pot plasa la mijlocul clasei, lângă linia despărțitoare . În 
timpul exercițiului, în cazul în care se răzgândesc, își pot schimba locul .

3 . Citiți enunțurile pe rând .
4 . Invitați elevii/elevele să-și susțină poziția în sală prezentând argumente (de ce sunt 

de acord, de ce nu sunt de acord, de ce nu sunt siguri) . Încurajați pornirea unei 
dezbateri între elevi/eleve .

5 . După prezentarea argumentelor, întrebați dacă cineva consideră că ar trebui să 
se mute .

6 . Puteți încheia cu următoarele întrebări:
•	 În	ce	fel	afectează	stereotipurile	din	jurul	enunțurilor	de	mai	sus	viețile	fetelor	

și ale băieților?
•	 Se	pot	modifica	aceste	stereotipuri?	Cum?
•	 În	ce	fel	afectează	stereotipurile	din	jurul	enunțurilor	de	mai	sus	alegerile	

educaționale ale fetelor și ale băieților? Credeți că există o segregare a alegerilor 
educaționale ale fetelor și ale băieților?
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•	 În	ce	fel	afectează	segregarea	educațională	profesiile	pe	care	fetele	și	băieții	
și le vor alege pe viitor?

•	 Este	segregarea	educațională	sau	ocupațională	o	formă	de	inegalitate	de	gen?	
În ce sens?

Sfaturi utile:
•	 Este	important	să	treceți	repejor	prin	enunțuri,	fără	a	lăsa	discuția	despre	unul	

dintre ele să se prelungească . Altfel, este posibil ca elevii/elevele să se plictisească 
ori să-și piardă motivația sau interesul . După prezentarea argumentelor părților, 
când nu mai există argumente noi, treceți la enunțul următor . Nu dați feedback 
după fiecare enunț, pentru a evita obosirea participanților . După discutarea tuturor 
enunțurilor, discutați pe îndelete orice idee .

•	 În	cazul	în	care	argumentele	elevilor/elevelor	susțin	sau	promovează	stereotipuri,	
fără a fi contestate de argumente din tabăra opusă, puteți intra în rolul avocatului 
diavolului, contestându-le dumneavoastră .

•	 Este	important	să	încercați	să	lărgiți	perspectiva	elevilor/elevelor	(punându-le	sub	
semnul întrebării percepțiile și atitudinile), astfel încât să își pună întrebări și să 
regândească idei pe care, până acum, le-au luat de-a gata sau le-au considerat 
normale .
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Fișa de lucru 1.3. – 
Cine e un bun lider?

Acord sau dezacord - Lista de materiale de citit cu voce tare
•	 Fetelor	le	este	mai	ușor	să	își	exprime	sentimentele,	decât	băieților.	
•	 De	obicei,	băieții	sunt	mai	agresivi	decât	fetele.
•	 Comparativ	cu	băieții,	fetele	simt	o	presiune	mai	mare	să	se	îngrijească	de	înfățișarea	

lor .
•	 Fetele	nu	pot	fi	lideri	la	fel	de	buni	ca	băieții.
•	 Fetele	au	o	mai	mare	înclinație	spre	îngrijirea	celorlalți,	pentru	că	așa	e	natura	lor.
•	 Bărbații	sunt	ingineri	mai	buni	decât	femeile.
•	 Băieții	sunt	mai	încrezători	în	aptitudinile	lor	matematice	și	științifice.
•	 Băieții	sunt	mai	buni	la	utilizarea	tehnologiei	decât	fetele.	
•	 Fetele	se	descurcă	mai	bine	la	arte	și	științe	umane	decât	băieții.
•	 Femeile	sunt	mai	bune	educatoare	la	grădiniță	decât	bărbații.
•	 Bărbații	se	descurcă	mai	bine	la	„repararea	diverselor	lucruri”,	deci	sunt	mai	buni	

în profesii tehnice .
•	 Capacitățile	de	management	ale	femeilor	sunt	îndoielnice.
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Durata: 
45 de minute

Obiective de învățare:
•	 explorarea	normelor	și	a	stereotipurilor	despre	caracteristicile,	calitățile,	abilitățile	și	

comportamentele femeilor și ale bărbaților
•	 contestarea	stereotipurilor	de	gen	și	spargerea	miturilor	obișnuite	despre	rolurile	de	

gen „acceptate” sau „normalizate”
•	 încurajarea	elevilor/elevelor	să	își	exploreze,	într-un	mod	non-conflictual,	propriile	

atitudini despre femei și bărbați, fete și băieți

Materiale necesare:
•	 Copii	ale	fișelor	de	lucru	cu	roluri,	profesii	și	activități,	pentru	elevi/eleve
•	 Pe	tablă	sau	pe	flipchart,	copii	ale	coloanelor	de	pe	fișa	de	lucru,	pentru	utilizare	în	

timpul sesiunii de discuții de la finalul exercițiului 

Sugestie de implementare:
1 . Împărțiți elevilor fișele de lucru .
2 . Rugați-i să citească rolurile, profesiile și activitățile de pe fișele de lucru și să noteze 

dacă, după părerea lor, se potrivesc femeilor sau bărbaților . În cazul în care cred că 
anumite profesii/activități/roluri se potrivesc atât femeilor, cât și bărbaților, vor bifa 
coloana „Se aplică ambelor genuri” .

3 . Elevii vor avea la dispoziție doar 3 minute pentru a rezolva exercițiul; încurajați-i deci 
să citească fișele rapid, fără a se gândi prea mult, alegând primul răspuns care le 
trece prin cap .

4 . După ce au terminat, rugați-i să își predea fișele altcuiva, care, la rândul lui/ei, își va 
da fișa mai departe unei alte persoane, și tot așa, până vor auzi „Stop!”

5 . Citiți fiecare enunț de pe fișa de lucru cu voce tare și rugați elevii/elevele să ridice mâna 
dacă pe fișa pe care o au în față (NU fișa completată de ei) este bifat că respectivul 
enunț se potrivește femeilor, bărbaților sau amândurora . Numărați mâinile ridicate (1) 
pentru femei, (2) pentru bărbați, iar apoi (3) pentru ambele genuri (dacă este cazul), 
ținând evidența în coloanele relevante de pe tablă/flipchart .

6 . În timpul discuției de la final, pentru ca elevilor/elevelor să le fie mai ușor, puteți sublinia 
cu culori diferite enunțurile care se referă, în general, la femei, respectiv la bărbați .

7 . După ce ați citit cu voce tare toate enunțurile, rugați-i pe elevi să discute tiparul rezultat 
în urma voturilor majorității .

Activitatea 1.4. Întrebări și răspunsuri - 
Ce crede majoritatea?

Adaptat după „Întrebări și răspunsuri:  profesii, roluri și activități specifice bărbaților și femeilor”, 
Manualul „Mecanism împotriva VPI”, p . 57
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8 . Discuții de final:
•	 Ce	observați	când	vă	uitați	la	fișa	finală?
•	 De	exemplu,	care	sunt	profesiile/rolurile/activitățile	asociate,	în	general,	femeilor?	
•	 Dar	bărbaților?
•	 Și	care	sunt	rolurile/activitățile/profesiile	pe	care	femeile	nu	le	aleg?
•	 Care	sunt	rolurile/activitățile/profesiile	pe	care	bărbații	nu	le	aleg?
•	 V-a	atras	ceva	atenția	în	mod	special?
•	 De	ce	unii	au	considerat	că	o	anumită	activitate	este	tipic	feminină,	iar	alții	că	este	

tipic masculină? 
•	 De	ce	unele	profesii/roluri/activități	pot	fi	întreprinse	exclusiv	de	femei,	iar	altele	

exclusiv de bărbați? De ce nu le pot realiza ambele genuri?
•	 În	funcție	de	ce	se	formează	genul	acesta	de	gândire?	Credeți	că	motivele	menționate	

sunt date de sexul biologic sau de societate?
•	 Ce	îi/le	descurajează	pe	bărbați/femei	să	întreprindă	anumite	profesii/roluri/

activități? De ce?
•	 Se	poate	schimba	asta?	Cum?
•	 Dați	exemple	de	profesii/roluri/activități	pe	care	le	fac	femeile	în	prezent,	dar	pe	

care nu le realizau în trecut . Dar bărbații? (Utilizați răspunsurile primite pentru a 
ilustra că roluri de gen sociale se pot modifica în timp) .

Sfaturi utile:
•	 Un	avantaj	al	acestei	activități	este	că	elevii/elevele	își	expun	mai	ușor	percepțiile	

stereotipale, datorită faptului că fișele de lucru sunt discutate fără a se menționa cine 
le-a completat .
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Citiți lista de profesii/roluri/activități și bifați care dintre profesii/activități/comportamente 
sunt, după părerea voastră, cel mai des asumate de femei, respectiv bărbați . În cazul 
în care considerați că profesia/rolul/activitatea se aplică ambelor genuri, bifați căsuța 
specifică .

Fișa de lucru 1.4. - 
Întrebări și răspunsuri

ÎN GENERAL, 
se aplică 
femeilor

ÎN GENERAL, 
se aplică 
bărbaților

Se aplică 
ambelor 
genuri

1 . Iubește tehnologia
2 . Îi place să se îngrijească 
 de aspectul exterior
3 . Joacă fotbal
4 . Face balet
5 . Merge pe motocicletă
6 . Are un tatuaj
7 . Repară obiecte
8 . Bârfește
9 . Fumează și bea alcool
10 . Înjură
11 . Pregătește masa pentru familie
12 . Mută obiecte grele
13 . Trage de fiare la sală
14 . Se uită la filme de groază și 
 la filme ce conțin acte de violență 
 și imagini impresionante
15 . Spală mașina
16 . Are grijă de copii când 
 sunt bolnavi
17 . Se dă cu snowboardul
18 . Joacă jocuri de noroc
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ÎN GENERAL, 
se aplică 
femeilor

ÎN GENERAL, 
se aplică 
bărbaților

Se aplică 
ambelor 
genuri

19 . Conduce o țară (are funcția 
 de președinte a unei țări)
20 . Face curățenie în casă
21 . Are grijă de pacienți
22 . Are o funcție de conducere 
 într-o companie
23 . Predă la grădiniță
24 . Creează noi programe software

25 . Explorează noi tehnologii în 
 vederea obținerii unei surse 
 mai sustenabile de energie
26 . Operează mașini grele

27 . Susține și asigură bunăstarea 
 grupurilor vulnerabile 
 (migranți, femei/copii abuzați etc .)
28 . Pilotează avioane
29 . Proiectează case
30 . Construiește case
31 . Este ofițer de securitate
32 . Lucrează ca judecător
33 . Repară aparate electrice
34 . Verifică combustibilul 
 și motorul mașinilor de Formula 1
35 . Face curățenie în case sau 
 în clădiri de birouri
36 . Concepe designul unei grădini 
 sau a unei clădiri
37 . Deține o afacere
38 . Votează legi noi 
 (este membru al parlamentului)
39 . Este responsabil de auditul 
 financiar al unei organizații
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Durata: 
30-60 de minute

Obiective de învățare:
•	 Încurajarea	elevilor/elevelor	de	a	identifica	și	a	contesta	stereotipurile	de	gen	

Elevii/elevele sunt îndrumați/îndrumate să își exploreze și să își redefinească 
propriile percepții și convingeri moștenite despre ce înseamnă să fii bărbat sau 
băiat, respectiv femeie sau fată .

•	 Îi	ajută	pe	copii	să	își	dea	seama	cum	sunt	reflectate	relațiile	de	putere	în	reprezentările	
din mass-media a femeilor și a bărbaților . 

•	 De	asemenea,	îi	ajută	să	își	dea	seama	în	ce	fel	le	sunt	afectate	propriile	vieți	de	
normele de gen . 

•	 Elevii/elevele	sunt	încurajați/încurajate	să	își	formeze	gândirea	critică	cu	privire	
la stereotipurile moștenite cultural și, în mod specific, la imaginile prezentate în 
presă . 

•	 Pornirea	unui	proces	de	punere	în	discuție,	contestare	și	deconstrucție	a	normelor	
de gen și a convingerilor sociale .

 
Materiale necesare:
•	 Foi	de	flipchart
•	 Reviste	sau	reclame	din	reviste
•	 Foarfece
•	 Lipici	sau	scoci
•	 Pixuri	și	hârtie
 
Sugestie de implementare:
1 . Explicați elevilor/elevelor că vor realiza colaje care să ilustreze modul în care sunt 

prezentați femeile și bărbații, fetele și băieții în mass-media .
2 . Împărțiți clasa pe grupe:

a . grupa 1 va surprinde „imagini stereotipale” referitoare la bărbați/băieți
b . grupa 2 va surprinde „imagini nestereotipale” referitoare la bărbați/băieți    
c . grupa 3 va surprinde „imagini stereotipale” referitoare la femei/fete   
d . grupa 4 va surprinde „imagini nestereotipale” referitoare la femei/fete . 

3 . Grupele au la dispoziție 25 de minute pentru a răsfoi revistele și a strânge imagini care 
surprind fetele/femeile și băieții/bărbații în mod stereotipal, respectiv nestereotipal .

Activitatea 1.5. 
Deconstrucția stereotipurilor de gen

Adaptată după Activitatea 2 .1 .17 „Stereotipuri legate de sex”, 
Manualul „Mecanism împotriva VPI”, p . 73
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4 . Când grupele au terminat colajele, rugați-i pe elevi/eleve să le prezinte în fața clasei 
(3 minute per grup) .

5 . După prezentarea colajelor, încheiați activitatea discutând următoarele întrebări:
6 . Discuții (25’)

•	 A	fost	ușor	sau	greu	să	găsiți	imaginile	necesare	grupului	vostru?	
•	 A	fost	mai	ușor	să	găsiți	imagini	stereotipale	sau	nestereotipale?	De	ce?
•	 Ce	stereotipuri	 legate	de	femei/fete	sunt	prezente	în	reclame?	Ce	mesaje	

transmit aceste reclame despre femei/fete?
•	 Ce	cred	fetele	despre	aceste	reprezentări	ale	genului	lor?
•	 Dar	băieții?	Ce	stereotipuri	legate	de	bărbați/băieți	sunt	prezente	în	reclame?	

Ce mesaje transmit aceste reclame despre bărbați/băieți?
•	 Ce	cred	băieții	despre	aceste	reprezentări	ale	genului	lor?
•	 Ce	tip	de	gândire	încurajează	aceste	reprezentări	stereotipale	despre	femei	și	

bărbați? De exemplu, când vedem un bărbat în rolul șefului, ce ne transmite 
asta	despre	calitățile	bărbaților?	Și	când	vedem	o	femeie	că	pregătește	masa	
pentru familie, ce presupuneri facem despre rolul femeii?

•	 În	ce	fel	credeți	că	sunt	influențați/influențate	bărbații/femeile	de	aceste	imagini?
•	 În	ce	fel	afectează	aceste	imagini	alegerile	(educaționale,	profesionale,	legate	

de relații etc .) ale femeilor și bărbaților, respectiv ale fetelor și băieților?
•	 Se	încadrează	toți	bărbații	și	toate	femeile,	respectiv	toți	băieții	și	toate	fetele	în	

aceste reprezentări ale genurilor? Arătăm și ne comportăm cu toții ca în aceste 
imagini?

•	 Ce	imagini	nestereotipale	despre	bărbați/băieți	observăm	în	aceste	colaje?			
•	 Ce	imagini	nestereotipale	despre	femei/fete	observăm	în	aceste	colaje?
•	 Ce	credeți	despre	aceste	imagini	stereotipale?
•	 Cum	vă	simțiți	când	vă	uitați	la	aceste	imagini	stereotipale?
•	 Poate	ni	se	pare	„ciudat”	să	privim	femeile	și	bărbații	dintr-un	unghi	nestereotipal	

- să fie oare din cauză că nu suntem obișnuiți cu asta?
•	 Chiar	dacă	arată	„neobișnuit”,	este	posibil	ca	aceste	imagini	să	reprezinte	ceva	

ce noi considerăm „normal” sau „natural”? 
•	 Este	posibil	să	definim	o	nouă	„normă”	socială	despre	ce	înseamnă	să	fii	femeie	

și bărbat? Cine hotărăște cum trebuie să arate și să se comporte femeile și 
bărbații, fetele și băieții?

•	 Ce	putem	face	pentru	a	modifica	stereotipurile	de	gen	moștenite	prin	convingerile	
culturale?
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•	 Ce	poate	mass-media	să	facă	pentru	a	schimba	modul	în	care	privim	femeile	și	
bărbații, fetele și băieții?

Sfaturi utile:
•	 Dacă	doriți	să	economisiți	timp,	puteți	da	ca	temă	pentru	acasă	colajele,	ținând	

doar discuția la clasă . În cazul în care colajele se fac acasă, există avantajul adăugat 
că tinerii au șansa de a căuta reprezentări ale femeilor și ale bărbaților inclusiv în 
presa online și pe rețelele sociale .

•	 Site-ul	Gender	Ads	(www.genderads.com)	este	o	resursă	extraordinară	pentru	a	
găsi exemple de reclame ce pot fi utilizate în acest exercițiu .

•	 Este	posibil	ca	tinerii	să	creadă	că	reprezentările	din	presă	nu	îi	privesc	sau	nu	
îi afectează în mod direct, nefiind despre ei, ci „despre alții” . Este important să îi 
ajutăm să înțeleagă că mass-media și reprezentările stereotipale a rolurilor de gen 
influențează în mare măsură vieților oamenilor, inclusiv ale lor . Mai mult, acestea 
afectează relațiile cu sexul opus, așteptările de la fete și de la băieți, precum și 
aspirațiile lor de viitor .

•	 Publicitatea	nu	e	ceva	rău,	dar	mesajele	care	transmit	roluri	de	gen	trebuie	modificate	
în așa fel încât să reprezinte fetele și băieții, femeile și bărbații în mod nestereotipal . 
Așa cum mass-media ne învață despre stereotipuri de gen, ne poate învăța și despre 
roluri și comportamente nestereotipale .

•	 În	fine,	în	cazul	în	care	ați	desfășurat	deja	un	exercițiu	în	care	s-au	discutat	normele	
sociale, puteți scurta discuția, concentrându-vă mai mult pe partea a doua a 
activității, respectiv pe deconstrucția stereotipurilor de gen .
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Activitatea 1.6. 
Completați propozițiile 
(stereotipuri de gen în mediul școlar)

Durata: 
45 de minute

Obiective de învățare:
•	 Identificarea	modalității	în	care	stereotipurile	de	gen	se	manifestă	în	mediul	școlar
•	 Încurajarea	elevilor/elevelor	să	conștientizeze	diverse	situații	de	discriminare	de	gen	

în mediul școlar
•	 Explorarea	acțiunilor	de	urmat	pentru	a	combate	stereotipurile	și	inegalitățile	de	gen	

din mediul școlar

Materiale necesare:
Copii ale fișei de lucru „Completați propozițiile”

Sugestie de implementare:
1 . Împărțiți fișa de lucru elevilor/elevelor și rugați-i/le să le completeze individual . Au la 

dispoziție 10 minute .
2 . Rugați-i să se împartă pe grupuri de 4-5 persoane . Vor avea la dispoziție 15 minute pentru 

a discuta în grup enunțurile de pe fișe . Discuția se va concentra pe diferențele dintre 
băieți și fete și pe modul în care acestea pot da naștere unor situații de discriminare . 
Participanții din grupuri pot da exemple de incidente pe care le-au văzut la școală și 
care aveau legătură cu stereotipurile sau inegalitățile de gen . 

3 . Subliniați că orice incident sau exemplu va fi prezentat în linii generale și ANONIM, 
pentru a evita expunerea colegilor . Reamintiți-le regulile de bază legate de respect și 
de confidențialitate .

4 . După ce s-au încheiat discuțiile pe grupuri, discutați cu clasa, reflectând și încheind 
exercițiul .

5 . Discuții
•	 Ce	diferențe	ați	observat	între	fete	și	băieți?	
•	 Putem	pune	aceste	diferențe	pe	seama	stereotipurilor	de	gen?	În	ce	sens?
•	 Ce	situații	de	stereotipuri	sau	de	discriminare	de	gen	credeți	că	apar	la	școală?
•	 Cât	de	conștienți	credeți	că	sunt	tinerii	despre	acestea?	Le	este	ușor	să	le	identifice	

drept incidente de inegalitate/discriminare de gen sau au mai degrabă tendința 
să le considere „obișnuite” și să le treacă cu vederea?

•	 În	ce	fel	sunt	afectați/afectate	băieții/fetele	de	stereotipurile/inegalitățile	de	gen	
pe care le ați identificat?

•	 Ce	putem	face	pentru	a	avea	un	mediu	școlar	mai	echilibrat	din	punct	de	vedere	
a genului și pentru a combate discriminarea? De exemplu, ce puteți face voi 
personal? Dar școala? Sau cadrele didactice? Cum pot ele contribui la combaterea 
discriminării din mediul școlar?
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Fișa de lucru 1.6. - 
Completați propozițiile

•	 Pentru a face parte dintr-o gașcă, se așteaptă de la băieți să 

___________________________________________________________________________

•	 Fetele simt presiune socială să 

___________________________________________________________________________

•	 Părinții nu ar permite unei fete să 

___________________________________________________________________________

•	 Se râde de băieți dacă 

___________________________________________________________________________

•	 Fetele sunt judecate de colegi dacă 

___________________________________________________________________________

•	 Cadrele didactice cred că fetele sunt 

___________________________________________________________________________

•	 Cadrele didactice cred că băieții sunt

___________________________________________________________________________

•	 Profesorii/profesoarele le dau băieților următoarele sarcini 

___________________________________________________________________________

•	 Profesorii/profesoarele le dau fetelor următoarele sarcini

___________________________________________________________________________

•	 Elevii/elevele consideră că profesorii sunt

___________________________________________________________________________

•	 Elevii/elevele consideră că profesoarele sunt

___________________________________________________________________________
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Aria tematică 2: (IN)EGALITATEA DE GEN
Mesaje fundamentale ale activităților din secțiunea „Egalitate de gen”

•	 Normele	de	gen	rigide	nu	doar	restricționează	identitatea	și	capacitățile	bărbaților	
și ale femeilor, ci, în același timp, limitează accesul la șanse egale și la ierarhia 
puterii, fiindcă, în mod tradițional, societatea conferă mai mare valoare „calităților 
masculine” cum ar fi independența, puterea, încrederea și competiția, decât 
„calităților feminine”, precum grija, atenția, sensibilitatea și vulnerabilitatea .

•	 Multă	vreme,	puterea,	privilegiile	masculine	și	dominația	bărbaților	au	 fost	
„normalizate” atât în sfera publică, cât și în cea privată . Societățile au avut la bază 
un model patriarhal, care promova dominația bărbaților . Ca membri ai grupului 
dominant, bărbații se bucură, în mod tradițional, de multiple beneficii importante, 
cum ar fi libertate, independență, salarii mai mari, dezvoltare profesională, funcții 
de autoritate la locul de muncă și, în general, mai mult prestigiu, dominanță și 
control .

•	 Totuși,	pe	măsură	ce	timpul	trece,	iar	societățile	se	dezvoltă,	ne	dăm	seama	că,	la	
baza inegalității, se află acordarea mai multor privilegii bărbaților: femeile și bărbații 
nu au acces și șanse egale la scrierea regulilor, la oportunități și la beneficii, motiv 
pentru care femeile au fost marginalizate în mod sistematic de la participarea la 
viața socială, economică, politică și culturală a țării lor .

•	 Adesea,	multă	lume	nu	conștientizează	privilegiile	de	care	se	bucură	bărbații,	
spre deosebire de femei și de alte minorități . Este important să îi ajutăm pe elevi 
să înțeleagă cum sunt favorizați bărbații de diferențele de gen (în timp ce femeile 
sunt afectate negativ) în diverse domenii, precum educație, muncă, independență 
financiară, responsabilități privind gospodăria/îngrijirea copiilor, concilierea vieții 
profesionale cu cea personală, luarea deciziilor și puterea .

•	 Indexul	egalității	de	gen,	realizat	de	EIGE,	este	un	instrument	comprehensiv	de	
măsurare a egalității de gen în toate statele membre ale UE, reflectând realitatea 
complexă și multidimensională a diferențelor de gen la nivel european . Conform 
Indexului, majoritatea țărilor (17 din 28, inclusiv Italia, Cipru, România și Lituania) 
au obținut punctaje sub medie, ceea ce înseamnă că încă mai sunt multe de 
îmbunătățit în domeniul egalității de gen .

•	 Indexul	identifică	diferențe	de	gen	la	nivelul	a	șase	sectoare	principale:	educație,	
muncă, finanțe, timp, sănătate și putere) .
o Muncă: Printre inegalitățile de pe piața muncii se numără participarea și 

distribuția femeilor și a bărbaților pe diferite sectoare economice și în diferite 
funcții la nivelul aceluiași sector . Este mai probabil ca femeile să aibă locuri de 
muncă cu jumătate de normă, să existe perioade mai lungi în care nu lucrează, 
existând, de asemenea, tendința ca acestea să fie concentrate în profesii cu 
statut scăzut, cu puține șanse de avansare și în care să câștige mult mai puțin .

o Financiar: În principiu, femeile primesc salarii semnificativ mai mici decât 
bărbații, nu sunt independente din punct de vedere financiar și deci primesc 
pensii mai mici, motiv pentru care sunt în mai mare pericol de sărăcie .

o Educație: Bărbații și femeile fac alegeri foarte diferite în ceea ce privește 
domeniile de studiu, rezultatul fiind o puternică segregare educațională . 
Domeniile tehnologie, științele naturii și ingineria rămân, în mare parte, dominate 
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de bărbați, în timp ce artele, științele sociale și umaniste, de femei . De menționat 
este că segregarea educațională (care începe încă din primii ani de școală) se 
concretizează în segregare ocupațională, având un impact devastator asupra 
câștigurilor, pensiilor și expunerii la sărăcie a femeilor .

o Timp: Bărbații și femeie își împart timpul între munca în afara și în interiorul 
căminului (treburi casnice, îngrijirea copiilor și a bătrânilor) în mod foarte diferit: 
femeile sunt cele care poartă pe umeri responsabilitățile casnice și familiale . 
Astfel, femeilor le este cu atât mai greu să atingă un echilibru între viața personală 
și cea de familie, ceea ce influențează nivelul și felul participării acestora pe 
piața muncii, fiind un important inhibitor în dezvoltarea profesională a femeilor .

o Putere: În general, femeile lipsesc din funcțiile decizionale, din consiliile de 
administrație, din pozițiile de conducere, cele politice și, în general, din funcțiile 
de autoritate .

o Sănătate: În acest sector, se urmăresc diferențele de gen în domeniile sănătatea 
femeilor și a bărbaților și accesul acestora la servicii . Este sectorul cu cele mai 
bune rezultate și unde se înregistrează cele mai mici diferențe de gen .

•	 Este	important	să	îi	ajutăm	pe	elevi	să	înțeleagă	că	inegalitățile	de	gen	din	toate	
cele 6 sectoare au legătură între ele, sunt corelate și interconectate . De exemplu, 
segregarea educațională duce la segregare ocupațională orizontală (concentrarea 
femeilor și a bărbaților în diverse sectoare economice) și la concentrarea femeilor 
în profesii cu oportunități limitate de avansare și de dezvoltare . La rândul său, acest 
lucru contribuie la segregarea ocupațională verticală (absența femeilor din poziții 
de conducere), ceea ce are, în final, un impact negativ asupra accesului femeilor 
la resurse financiare adecvate și la independența financiară . Mai mult, alocarea 
responsabilităților casnice și de îngrijire a copiilor în principal femeilor, precum și 
dificultatea acestora de a concilia viața profesională cu cea personală contribuie 
la segregarea ocupațională . Absența femeilor din poziții de autoritate sugerează, 
de asemenea, că există mai puține femei model și că mai puține voci feminine se 
fac auzite în procesul de elaborare a politicilor, a legilor și a planurilor naționale de 
acțiune . Pentru mai multe informații despre inegalitățile de gen și despre modul 
în care se manifestă acestea la nivelul celor șase sectoare, consultați secțiunile 
2 .1 și 2 .2 din Anexa acestui Ghid (Partea teoretică) .

•	 Inegalitățile	de	gen	reflectă,	încă	o	dată,	cât	de	adânc	înrădăcinate	sunt	stereotipurile	
de gen, prevenind cultivarea unei culturi și a unei conștiințe colective a egalității 
de gen, inclusiv în discursul politic și în domenii care afectează în mod direct 
atitudinile și percepțiile, precum mass-media și învățământul .

•	 Pentru	a	combate	inegalitățile	de	gen,	este	nevoie	de	alăturarea	mai	multor	actori	
și factori interesați . Companiile, angajatorii, politicienii, factorii decizionali, statul, 
familia, sistemul de educație, școlile, cadrele didactice, bărbații, femeile, băieții și 
fetele - cu toții joacă un rol important în combaterea inegalităților de gen . Pentru 
informații suplimentare despre măsurile ce se pot lua în vederea combaterii 
inegalităților de gen, consultați Secțiunile 2 .4 și 1 .7 din Anexa acestui Ghid (Partea 
teoretică)
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Activitatea 2.1. 
Opusul egalității de gen

Durata: 
60 de minute

Obiective de învățare:
•	 Explorarea	inegalităților	de	gen	de	la	nivelul	vieții	de	familie,	a	muncii,	a	educației,	

a rezultatelor, a puterii și a independenței financiare
•	 Conștientizarea	faptului	că	aceste	inegalități	de	gen	au	la	bază	privilegii	sociale	și	

relații inegale de putere între genuri

Materiale necesare:
•	 Proiector,	o	scurtă	prezentare	Powerpoint	despre	inegalități	de	gen	sau	filmulețul	

EIGE intitulat „Gender Equality Index, 2017” https://www .youtube .com/
watch?v=H2ILmsXt4uQ

•	 Foi	albe	de	hârtie	și	markere
•	 Recuzită	pentru	jocul	de	rol	(opțional)

Sugestie de implementare:
1 . Începeți activitatea cu un scurt brainstorming (aproximativ 10 minute) despre 

egalitate de gen . Rugați-i pe elevi să definească, în primul rând, egalitatea de gen . 
Apoi, cereți grupului exemple de inegalități de gen din viața de zi cu zi . Pentru a 
stimula în continuare discuțiile, întrebați-i pe elevi ce tip de inegalități de gen există 
în mediul școlar, în sistemul de învățământ, pe piața muncii, în procesul de luare 
a deciziilor și în viața de familie .

2 . Puteți încheia brainstormingul cu proiecția filmulețului EIGE despre Indexul egalității 
de gen .

3 . Apoi, împărțiți clasa în grupuri mici, de 5-6 persoane . Rugați-i să se gândească la 
un scenariu care să surprindă o inegalitate de gen (în sistemul de învățământ, la 
școală, la muncă etc .) . Fiecare grup își va juca scenariul ca scenetă sau pantomimă . 
Totuși, fiecare grup va reprezenta scenariul în sens opus . De exemplu, dacă un grup 
vrea să sublinieze lipsa femeilor dintr-un guvern, piesa lor va ilustra un guvern în 
care majoritatea miniștrilor sunt femei și numai 1-2 bărbați . Sau dacă, de exemplu, 
un grup vrea să atragă atenția asupra obstacolelor cu care se confruntă bărbații 
când vine vorba de integrarea în viața de familie, pot juca o scenă la un loc de 
joacă, unde copiii sunt însoțiți, în principal, de bărbați .

4 . Grupul se va gândi la interacțiunea dintre oamenii din scenariul opus gândit . Cum 
se comportă bărbații? Cum se comportă femeile? Cum interacționează femeile cu 
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bărbații? Grupurile vor avea 15 minute de pregătire . Spuneți-le că fiecare scenetă 
va avea 2 minute .

5 . După ce au terminat pregătirile, rugați grupurile să fie atente la scenetele improvizate 
de colegii lor . Fiecare grup își prezintă sceneta în fața clasei (10-15 minute) .

6 . Discuții:
•	 Cum	vi	s-a	părut	sceneta?
•	 Ce	probleme	sublinia	aceasta?
•	 Ce	v-a	impresionat?
•	 Cum	s-au	purtat	femeile	și	bărbații	din	aceste	scenarii	„pe	dos”?
•	 Ce	ați	simțit	când	ați	văzut	totul	din	perspectiva	„opusă”?
•	 Vi	s-a	părut	ceva	ciudat,	nenatural,	dubios,	neconfortabil?	De	ce?
•	 Cum	vi	s-au	părut	reacțiile	femeilor	și	ale	bărbaților	în	situațiile	„pe	dos”?	Vi	s-a	

părut ceva „natural”, „normal”? Ce înseamnă asta?
•	 Vi	se	pare	fezabil	ca	situațiile	imaginate	să	devină	„norma”?	De	ce?	De	ce	nu?
•	 De	ce	este	nevoie	pentru	a	schimba	regulile	din	prezent	pentru	a	atinge	egalitatea	

de gen?
7 . Puteți încheia sesiunea de brainstorming prezentând câteva statistici despre 

inegalitățile de gen de la nivel local și european . Întrebați-i pe elevi ce i-a impresionat 
din statistici și discutați răspunsurile .

Sfaturi utile:
•	 Este	posibil	ca	elevii	să	aducă	în	discuție	diverse	stereotipuri	de	gen	când	pun	

în scenă scenariile pe dos . Este foarte important ca acestea să fie identificate și 
contestate . Schimbarea se produce numai dacă deconstruim stereotipurile și ne 
îndepărtăm de normele culturale moștenite despre cum „ar trebui” să se poarte 
femeile și bărbații .

•	 Anexa	Ghidului	GenderEd	(Partea	teoretică)	conține	statistici	privind	egalitatea	
de gen și informații utile ce pot fi folosite în timpul prezentării . Pentru informații 
detaliate, consultați secțiunile 2 .2 (Inegalități de gen) și 2 .4 (Abordarea integrată a 
dimensiunii de gen), unde veți găsi și câteva sugestii despre cum se poate atinge 
egalitatea de gen . Pentru măsuri suplimentare, consultați secțiunile 3 .7 (Factori ai 
schimbării) și 3 .8 (Cadrul legislativ pentru eliminarea discriminării profesionale) .
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Durata: 
45-90 de minute

Obiective de învățare:
•	 Să	înțeleagă	cum	se	reflectă	inegalitățile	de	gen	în	diverse	domenii,	printre	care	

educație, muncă, viață de familie, reprezentare în procesul de luare a deciziilor și 
participare la viața publică

•	 Să	vizualizeze	o	lume	unde	egalitatea	de	gen	predomină
•	 Să	exploreze	posibile	soluții	și	măsuri	care	pot	contribui	la	promovarea	egalității	

de gen

Materiale necesare:
•	 Foi	de	flipchart
•	 Markere	sau	carioci	de	diferite	culori
•	 Foi	albe

Sugestie de implementare:
Partea A: Cartografierea situației prezente (20 min)
1 . Împărțiți clasa în grupuri mici, de 5-6 persoane . Fiecare grup primește o foaie de 

flipchart, foi albe și carioci .
2 . Rugați grupul să împartă fișa în patru coloane egale, după cum urmează: 
 Coloana 1: „Tărâmul egalității” 
 Coloana 2: „Realitatea curentă-prezentul nostru” 
 Coloana 3: „Cum ajungem de la realitatea curentă la Tărâmul egalității” 
 Coloana 4: „Obstacole” 
 Fiecare grup va numi o persoană care ia notițe .
3 . Pentru început, rugați grupurile să își imagineze cum arată Tărâmul egalității, o țară 

unde egalitatea de gen este completă și absolută . Se vor gândi la diverse exemple 
concrete și le vor nota .

4 . În cazul în care le este greu să găsească exemple, stimulați-i rugându-i să se 
gândească cum sunt reprezentați bărbații și femeile în mass-media, câte femei 
sunt în parlament și în poziții de conducere, la diferențele salariale, la numărul de 
ore lucrate de femei și de bărbați într-o zi și la cum își petrec timpul liber, la cum 
împart responsabilitățile casnice, la numărul de muncitori cu jumătate de normă, 
la violența domestică, la violența de gen din școli și la locul de muncă etc .

Activitatea 2.2. 
Calea spre tărâmul egalității

Adaptată după „COMPASS: Manual for human rights education for young people”, 
Consiliul Europei (2012) p . 244, http://www .eycb .coe .int/compass/en/contents .html
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5 .  Pentru fiecare punct din Coloana 1 - Tărâmul egalității, grupurile vor identifica în 
ce fel se manifestă respectiva problemă în societatea din prezent . Fiecare punct 
din Tărâmul egalității va fi corelat cu situația curentă, iar răspunsurile se vor trece 
în Coloana 2 . 

6 .  Apoi, grupurile vor discuta cum putem ajunge de la situația curentă la Tărâmul 
egalității, propunând soluții . De exemplu, îi puteți ruga să aibă în vedere următoarele: 
Ce politici și măsuri trebuie urmate? Ce pot face femeile și bărbații? În ce fel pot 
ajuta sistemul de învățământ și școala? Cum poate statul promova egalitatea de 
gen? Propunerile grupurilor se vor trece în Coloana 3 . 

7 .  În fine, grupurile se vor gândi la potențiale obstacole de care se pot lovi pe „calea 
spre Tărâmul egalității”, notându-le în Coloana 4 . 

8 .  Grupurile vor avea 20 de minute de brainstorming (inclusiv completarea celor 4 
coloane) .

Partea B: Desenarea și prezentarea hărții (50 min)
9 .  După ce au terminat de completat cele 4 coloane, spuneți-le că vor ilustra ceea 

ce au scris sub formă de „hartă” . Le puteți arăta o hartă, preferabil una care să 
reliefeze munți, râuri, păduri, străzi, clădiri etc .

10 . Apoi, introduceți ideea unei călătorii pe un drum . Întrebați elevii/elevele dacă știu 
vreun basm sau alte povești care să conțină o metaforă a unui om care pleacă 
într-o călătorie cu scopul de a prezenta idealuri morale . De exemplu, puteți discuta 
despre un călător care și-a făcut drum printr-o pădure întunecată sau care a 
traversat un râu învolburat pentru a ajunge la o „comoară” .

11 . Împărțiți grupurilor încă o foaie de flipchart . Rugați-i să deseneze propria hartă 
prin care să reprezinte peisajele prezentului și ale viitorului, cu unul sau mai multe 
drumuri între cele două sfere temporale . Vor inventa propriile simboluri pentru 
trăsăturile geografice care reprezintă obstacole în calea călătorului ori unități de 
măsură care să îl ajute pe călător în drumul spre Tărâmul egalității .

12 . Subliniați că acum e momentul să dea frâu liber creativității . Desenatul nu va fi 
responsabilitatea exclusivă a celui/celei care ia notițe, ci un efort de grup .

13 . Apoi, toată lumea se întoarce la clasă și își prezintă hărțile 3-4 minute per grup 
(20 de minute în total) .

14 . Discuții
•	 V-a	plăcut	activitatea?	Ce	v-a	plăcut	mai	exact?
•	 Ce	coloană	a	fost	cel	mai	ușor,	respectiv	cel	mai	greu	de	completat?	De	ce?
•	 Care	sunt	principalele	caracteristici	ale	Tărâmului	egalității?	Cum	s-a	promovat,	

susținut și manifestat egalitatea de gen?
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•	 Cum	se	raportează	situația	din	Tărâmul	egalității	cu	realitatea	curentă?	Ce	
diferențe ați identificat?

•	 Ce	măsuri	și/sau	soluții	sunt	necesare	pentru	a	închide	aceste	diferențe?
•	 Cine	trebuie	să	pună	în	aplicare	respectivele	măsuri?
•	 Ce	obstacole	ați	întâmpinat	pe	drumul	spre	egalitate	de	gen?
•	 Ce	trebuie	să	se	schimbe	pentru	a	construi	o	societate	mai	echilibrată	din	

punct de vedere al genului?
•	 În	ceea	ce	privește	dreptul	de	a	nu	fi	discriminat,	putem	justifica	politici	de	

discriminare pozitivă ca măsuri pe termen scurt de îmbunătățire a egalității 
de gen? 

•	 Ce	rol	trebuie	să	joace	educația	pentru	ca	fetele	și	băieții	să	fie	încurajați	să	
aleagă calea egalității de gen?

Sfaturi utile:
•	 Desenarea	hărții	este	o	activitate	plăcută,	interactivă	și	amuzantă	pentru	tineri,	pentru	

că le permite să fie creativi . Totuși, dacă nu aveți timp, puteți sări peste desenarea 
hărții, conducând discuția pe baza celor notate de copii în cele 4 coloane .

•	 În	mod	alternativ,	pentru	a	economisi	timp,	puteți	da	harta	ca	temă	pentru	acasă,	
sub forma unui proiect în grup . Apoi, grupurile își pot prezenta hărțile în fața clasei 
la următoarea sesiune .
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Aria tematică 3: GENUL PE PIAȚA MUNCII
Mesaje fundamentale ale activităților din secțiunea „Gen și piața muncii”

•	 Segregarea	ocupațională	pe	bază	de	gen	se	referă	la	concentrarea	femeilor	și	a	
bărbaților pe diferite sectoare economice și în diferite funcții la nivelul aceluiași 
sector.	Științele	umaniste,	asistența	socială,	educația,	sănătatea	și	serviciile	sunt	
sectoare dominate, în principal, de femei, în timp ce tehnologia, ingineria și științele 
naturii sunt considerate domenii mai degrabă „masculine” .

•	 Concentrarea	femeilor	și	a	bărbaților	pe	sectoare	„feminine”	și	„masculine”	pare	
a fi o consecință clară a socializării de gen și a idealurilor stereotipice despre 
masculinitate și feminitate . Aproape că nu ne putem imagina un educator bărbat, 
o femeie șofer de Formula 1 sau inginer aviatic, fiind, în continuare, total surprinși 
când realizăm că vocea căpitanului de zbor este voce de femeie sau când suntem 
îngrijiți cu atenție de un asistent medical bărbat .

•	 Segregarea	ocupațională	este	atât	de	adânc	înrădăcinată	încât	femeile	și	bărbații	
care „trec frontiera” și aleg profesii neconforme genului lor se confruntă cu obstacole 
majore, atât în ceea ce privește accesul la o funcție, cât și păstrarea acesteia 
într-un mediu ce poate fi considerat „ostil” față de ele/ei . Această „ostilitate” ia 
forma unor stereotipuri sau prejudecăți, a nevoii de a se afirma în mod constant, 
a discriminării, a neîncrederii în competențele lor, a marginalizării, a excluderii, a 
ostracizării, a intimidării și chiar a hărțuirii (în cazul femeilor), a îndoielilor față de 
identitatea de gen și orientarea sexuală a acestora (în cazul bărbaților) .

•	 Într-o	mare	măsură,	segregarea	ocupațională	se	naște	din	provocările	cu	care	se	
confruntă femeile în încercarea de a concilia viața profesională cu cea de familie . 
Identitățile femeilor au la bază un cadru contradictoriu, conform căruia există 
nevoia ca ele să aibă succes pe plan economic și profesional, dar, în același timp, 
mai există și așteptarea sau „obligația nescrisă” ca ele să pună maternitatea și 
îngrijirea familiei deasupra alegerilor profesionale . Pe de altă parte, stereotipul 
privind poziția bărbaților în societate este puternic asociat cu succesul profesional, 
cu dezvoltarea și forța financiară, îndrumând spre locuri de muncă foarte bine 
plătite, unde există posibilități de avansare și care au un statut social bun .

•	 Dificultatea	femeilor	de	a	găsi	un	echilibru	între	responsabilitățile	familiale	și	cele	
profesionale este cu atât mai mare, având în vedere lipsa unor măsuri adecvate de 
susținere, precum strategii, politici, programe, programe flexibile, servicii accesibile 
de îngrijire pe timp de zi destinate copiilor și persoanelor în vârstă, posibilitatea de 
a lucra de acasă etc . Problemele cu care se confruntă femeile în încercarea de a 
concilia rolul de persoane active cu cel de îngrijitoare au un impact direct și negativ 
asupra carierelor acestora, precum și asupra dezvoltării lor . Majoritatea femeilor au 
de ales între carieră și familie, iar, atunci când nu reușesc să găsească un echilibru 
între viața profesională și cea de familie, își pun cariera pe locul al doilea .

•	 Concilierea	vieții	familiale	cu	cea	profesională	este	obstacolul	principal	în	calea	
egalității de gen la locul de muncă, și joacă un rol important în îmbunătățirea nivelului 
de ocupare a forței de muncă . Nu ne referim doar la înlăturarea obstacolelor cu 
care se confruntă femeile la locul de muncă, ci și la implicarea bărbaților în treburile 
casnice și în îngrijirea copiilor . Identitatea masculină trebuie extinsă, astfel încât 
să includă și sfera familiei, fără a fi văzută drept o „pedeapsă” sau o „deviere de la 
normă” . În acest scop, trebuie să le cultivăm băieților, încă de la o vârstă fragedă, 
aptitudini precum grija și atenția față de alții .

•	 Segregarea	ocupațională	are	un	impact	devastator	asupra	femeilor	și	bărbaților,	
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pentru că duce la alegeri care poate că nu reflectă competențele, interesele sau 
aspirațiile persoanei respective, împiedicând ambele genuri să își atingă potențialul 
maxim . 

•	 Segregarea	ocupațională	dă	naștere	unor	inegalități	majore	pe	piața	muncii,	cu	
efecte negative importante asupra femeilor . Există tendința ca un număr mare 
de femei să aleagă locuri de muncă prost plătite sau profesii cu șanse mici de 
promovare . Pe de altă parte, locurile de muncă bine plătite și funcțiile de conducere 
sau de leadership sunt dominate de bărbați . Pentru informații suplimentare despre 
legătura dintre segregarea ocupațională și inegalitățile de gen, consultați Secțiunile 
3 .2 și 3 .3 din Anexa acestui Ghid (Partea teoretică) .

•	 Din	cauza	stereotipurilor	de	gen,	pe	drumul	spre	succes	profesional,	femeile	se	
confruntă cu anumite obstacole . Aptitudinile lor de management sunt, de multe ori, 
puse sub semnul întrebării, fiind considerate lideri mai puțin buni decât bărbații . De 
asemenea, se contestă disponibilitatea și capacitatea lor de a lucra peste program, 
cum este adesea necesar în pozițiile de conducere, pentru că au responsabilități 
de familie și casnice . În plus, se consideră, pe nedrept, că femeile sunt mai puțin 
ambițioase decât bărbații sau că nu sunt suficient de dinamice și de încrezătoare 
pentru a obține funcții de autoritate . În fine, nu există suficiente femei care să 
servească drept modele, mentori și contacte profesionale, care să îndrume și să 
susțină alte femei să ajungă în funcții de autoritate . Din contră, există tendința ca 
bărbații să socializeze și să stabilească relații profesionale exclusiv cu alți bărbați, 
motiv pentru care funcțiile de conducere devin un „club de bărbați exclusivist”, la 
care femeile nu au acces . Pentru informații suplimentare despre femei și leadership, 
consultați Secțiunea 3 .4 din Anexa acestui Ghid (Partea teoretică) .

•	 Segregarea	ocupațională	este	și	principala	cauză	a	diferenței	de	remunerare	dintre	
femei și bărbați, femeile primind salarii mai mici decât bărbații pentru aceeași 
muncă . Drept rezultat, femeile sunt mai puțin independente din punct de vedere 
financiar, au pensii mai mici, acces mai limitat la servicii sociale și, de subliniat, 
se confruntă cu un risc mai ridicat de sărăcie .

•	 Segregarea	ocupațională	reflectă	în	mare	măsură	alegerile	educaționale	ale	femeilor	
și ale bărbaților, ale fetelor și ale băieților; de aceea, este important să îi informăm 
mai bine pe tineri despre acest subiect și să îi încurajăm să își mărească spectrul 
alegerilor educaționale (și deci profesionale) .

•	 Pentru	informații	despre	măsuri	de	combatere	a	segregării	ocupaționale,	consultați	
Secțiunile 3 .7 și 3 .8 din Anexa acestui Ghid (Partea teoretică) .
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Durata: 
45-60 de minute

Obiective de învățare
Elevii să înțeleagă ce înseamnă segregarea ocupațională și să identifice cauzele
Să exploreze legătura dintre stereotipuri de gen și segregare ocupațională

Materiale necesare:
Bilețele pe care scrie „ocupații tipic feminine”, respectiv „ocupații tipic masculine”

Sugestie de implementare:
1 . Formăm grupuri de 4 persoane; fiecare grup va extrage un bilețel cu ocupații tipic 

feminine sau masculine . În funcție de biletul extras, fiecare grup se va gândi la 
o ocupație specifică femeilor sau bărbaților și va pune în scenă o pantomimă de 
aproximativ două minute, care să reprezinte respectiva ocupație .

2 .  Grupurile vor avea 10 minute de pregătire . În timpul procesului de pregătire, elevii/
elevele se vor gândi la ce activități desfășoară cei care au respectiva profesie, 
cu cine interacționează, cum lucrează cu alți colegi, ce relație au cu funcțiile de 
conducere etc .

3 . Grupurile joacă momentul de pantomimă în fața clasei . Ceilalți elevi încearcă să 
ghicească meseria pusă în scenă și dacă este una tipic feminină sau masculină .

4 . La final, încurajăm elevii/elevele să reflecteze la acest exercițiu, pornind de la 
următoarele întrebări:

5 . Discuții:
•	 Ce	ați	observat	privind	scurtele	momente	teatrale?
•	 V-a	fost	ușor	să	ghiciți	ocupațiile?
•	 A	fost	ușor/greu	să	vă	dați	seama	dacă	ocupațiile	reprezentate	erau	tipice	

femeilor sau bărbaților? De ce a fost ușor/greu?
•	 În	cazul	ocupațiilor	specifice	femeilor,	ce	tip	de	activități	făceau	ele?	Dar	bărbații?
•	 Ce	diferențe	ați	observat	între	ocupațiile	„masculine”	și	cele	„feminine”?	De	ce	

credeți că apar aceste diferențe?
•	 S-au	utilizat	stereotipuri	în	reprezentarea	diverselor	profesii?	Ce	fel	de	stereotipuri?
•	 De	ce	aleg	bărbații	și	femeile	cariere	diferite?
•	 Există,	de	fapt,	ocupații	care	sunt	în	principal	destinate	femeilor	sau	bărbaților?	

Cum ar fi, de exemplu, dacă am avea un educator bărbat la grădiniță? Sau o 
femeie șofer de taxi?

Activitatea 3.1. 
Pantomima profesiilor

Inspirată din activitatea „Game with the Occupations”, preluată din Manualul Programului Kaliroi: 
„School Vocational Guidance from the Gender Perspective: Students Sensitization Exercises”, 
disponibil la http://www .e-yliko .gr/ htmls / SEP /
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•	 Contribuie	această	segregare	ocupațională	la	inegalitățile	de	gen?	În	ce	fel?
•	 Atunci	când	băieții	și	fetele	își	aleg	anumite	cursuri	pe	baza	anumitor	stereotipuri,	

credeți că sunt restricționați/restricționate în vreun fel? În ce fel sunt fetele și 
băieții afectați de alegerile educaționale și ocupaționale bazate pe gen? Ar 
putea acestea să îi împiedice să își atingă potențialul maxim?

Sfaturi utile:
•		 Între	diferențele	dintre	ocupațiile	„tipic	masculine	și	tipic	feminine”	se	numără:	(a)	

diferențe privind natura muncii (de exemplu, muncă manuală sau de birou, gradul 
de tehnologizare, profesii tehnice etc .), (b) nivelul de specializare, (c) diferența de 
ierarhie, (d) „podeaua lipicioasă” și (e) perspectivele de avansare .

•		 În	ceea	ce	privește	factorii	care	îi	motivează	pe	oameni	să	aleagă	diverse	cariere,	
elevii/elevele țin cont, de regulă, de interesele, înclinațiile și aptitudinile personale . 
Este important să le abordăm pe toate, prezentând o imagine de ansamblu mai 
cuprinzătoare; spre exemplu, să le expunem diferența dintre alegeri educaționale și 
legăturile dintre acestea și așteptările de gen, dificultățile concilierii vieții și familie 
cu cea personală, precum și modul în care aceste dificultăți pot afecta alegerile 
profesionale .

•		 În	final,	puteți	face	trimitere	la	diversele	mituri	și	prejudecăți	care	împiedică	femeile	
să ajungă în funcții de conducere sau de leadership .
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Durata:
45 de minute

Obiective de învățare
•	 Sensibilizarea	elevilor	cu	privire	la	inegalități
•	 Explorarea	impactului	privilegiilor	sociale	asupra	vieților	lor
•	 Cultivarea	empatiei	față	de	cei	mai	puțin	norocoși
•	 Cercetarea	modului	în	care	stereotipurile	de	gen	și	percepțiile	sociale	despre	

rolurile de gen se reflectă pe piața muncii
•	 Explorarea	modului	în	care	stereotipurile	și	percepțiile	despre	rolurile	de	gen	dau	

naștere inegalităților de gen de pe piața muncii
•	 Identificarea	obstacolelor	cu	care	se	confruntă	adesea	femeile	la	locul	de	muncă

Materiale necesare:
•	 Cărți	cu	roluri	de	gen
•	 Un	spațiu	deschis	(un	coridor,	o	sală	mare	sau	un	spațiu	în	aer	liber)
•	 Muzică	relaxantă
•	 O	căciulă

Sugestie de implementare:
1 . Explicați-le participanților că veți desfășura o activitate în care ei vor juca un rol, 

asumându-și o nouă „identitate” .
2 . Invitați elevii/elevele să extragă un bilețel din căciulă, care le va dicta noua identitate . 
3 . Apoi, se vor așeza (de preferat, pe jos) și vor citi cu atenție cartea cu rolul de gen 

în liniște, fără a discuta despre noile identități .
4 . La momentul acesta, descurajați întrebările . Spuneți-le că își pot folosi imaginația 

pentru a suplini puținele informații pe care le au la dispoziție despre personalitatea 
aleasă .

5 . Creați o atmosferă caldă, cu muzică ambientală în surdină, invitând elevii/elevele 
să facă liniște .

6 . Pentru a-i ajuta să își intre cu ușurință în rol, spuneți-le să închidă ochii și să își 
imagineze cine sunt, răspunzând mental la întrebările de mai jos, dar păstrând 
liniștea și rămânând la locurile lor .
•	 Gândește-te	cum	te	numești.	
•	 Ești	femeie	sau	bărbat?	Câți	ani	ai?	

Activitatea 3.2.
Un pas înainte

Inspirată din „Compass: A Manual on Human rights education with Young People” 
(Consiliul Europei, 2002), p . 281 .
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•	 Unde	te-ai	născut?
•	 Cum	arăți?	Ce	înălțime	ai?	Cu	culoare	sunt	ochii	tăi?
•	 Cu	ce	ești	îmbrăcat/ă?
•	 Ești	căsătorit/ă	sau	nu?	Ai	copii?
•	 Cum	arată	copiii	tăi?
•	 Cum	e	casa	în	care	locuiești?	Plimbă-te	prin	casa	imaginată.
•	 Ai	un	animal	de	companie?	
•	 Ce	ocupație	ai?	Ce	salariu	câștigi?	Trăiești	confortabil?
•	 Ce	te	face	fericit/ă?
•	 Ce	greutăți	ai?

7 .  Acum, îndrumați-i să înceapă să-și intre în rol și să se plimbe cum ar face persoana 
imaginată . După aproximativ un minut, rugați-i să se așeze într-un șir (stând unii 
lângă alții, nu unul în spatele celuilalt) .

8 .  Spuneți-le că veți citi o listă de situații/evenimente . Atunci când pot răspunde cu 
„da” enunțului citit de dumneavoastră, vor face un pas în față . Iar, când răspunsul 
este „nu”, vor rămâne pe loc .

9 .  Amintiți-le că este important să analizeze critic dacă cel/cea pe care îl/o personifică 
are într-adevăr oportunitatea de a face ceea ce spune enunțul și să nu facă un 
pas în față decât dacă ceea ce se spune este valabil pentru personajul lor . Chiar 
dacă nu sunt absolut siguri, pot ghici ce cred că este valabil pentru persoana 
respectivă .

10 . Citiți situațiile, făcând o scurtă pauză între ele, pentru ca elevii/elevele să se 
gândească dacă fac un pas înainte sau nu . Observați cum se poziționează unii 
față de alții .

11 . După ce ați citit toate enunțurile, invitați-i să fie atenți la poziția lor finală și la 
pozițiile celorlalți .

12 . Înainte de a trece la discuții, acordați-le tinerilor câteva minute pentru a ieși din 
rol, prin scuturare sau prin orice alt „ritual” amuzant (de exemplu, spunându-și 
numele real și ce au mâncat la micul dejun etc .) .

13 . Discuții:
•	 Cum	te-ai	simțit	când	ai	făcut	sau	nu	ai	făcut	un	pas	înainte?
•	 Pentru	cei	care	ați	făcut	un	pas	înainte	de	multe	ori,	ați	observat	că	ceilalți	

rămăseseră în urmă? Când ați observat asta?
•	 Pentru	cei	care	nu	ați	făcut	un	pas	înainte	atât	de	des,	ce	părere	ați	avut	despre	

cei care tot făceau asta?
•	 Iar	pentru	cei	care	nu	ați	făcut	un	pas	înainte	de	multe	ori,	deși	ați	rămas	de	

multe ori în urmă, au existat totuși lucruri care v-au făcut să vă simțiți fericiți 
sau pentru care ați fost recunoscători?

•	 După	ce	am	terminat	de	citit	enunțurile,	care	a	fost	primul	lucru	care	v-a	trecut	
prin minte când v-ați uitat în jur și ați observat pozițiile celorlalți?

•	 De	ce	credeți	că	„distanța”	dintre	noi	variază	atât	de	mult?
•	 Ați	simțit	la	un	moment	dat	în	timpul	exercițiului	că	drepturile	voastre	(ale	

omului) erau încălcate? În ce fel?
•	 Puteți	ghici	ce	roluri	au	avut	ceilalți?	Alocați	2-3	minute	pentru	ca	tinerii	să	

ghicească, apoi cereți-le să dezvăluie ce roluri aveau .
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•	 Cei	care	ați	avut	același	rol,	de	ce	credeți	că	v-ați	deplasat	în	mod	diferit?
•	 Oare	reflectă	această	activitate	societatea?	În	ce	fel?
•	 Ce	ne	arată	această	activitate	despre	inegalitățile	dintre	femei	și	bărbați	pe	

piața muncii? Ce obstacole ați identificat?
•	 Ce	măsuri	se	pot	lua	pentru	a	reduce	aceste	inegalități?

Sfaturi utile:
•	 Puteți	să	realizați	propriile	cărți	cu	roluri	de	gen.	Cele	de	pe	fișa	de	lucru	sunt	doar	

un exemplu . Cu cât cărțile reflectă mai bine contextul local, cu atât mai multe vor 
avea de învățat copiii .

•	 De	asemenea,	este	important	să	adaptați	rolurile,	astfel	încât	să	evitați	ca	vreunul/
vreuna dintre elevi/eleve să se simtă rușinat/ă de faptul că situația sa reală este 
prea apropiată de rolul primit sau de enunțurile citite . În cazul în care cunoașteți 
situațiile personale ale clasei/grupului cu care lucrați, vă rugăm să nu utilizați deloc 
cărțile care le reflectă, pentru a nu-i expune pe tineri .

•	 Totuși,	având	în	vedere	că	este	posibil	să	nu	cunoașteți	povestea	fiecărui	copil,	
există șanse ca anumite roluri să îi deranjeze sau să îi afecteze emoțional pe unii 
dintre ei . În calitate de facilitator, trebuie să fiți foarte atent/ă, în special la elevii/
elevele cărora le este greu să iasă din rol la finalul exercițiului sau care se comportă 
neobișnuit . În astfel de cazuri, vă rugăm să încercați să discutați în privat cu elevul/
eleva după încheierea activității .

•	 Asigurați-vă	că	fiecare	participant/ă	are	șansa	să	vorbească	în	timpul	discuțiilor.	
Este posibil ca această activitate să trezească sentimente puternice și, cu cât elevii 
vor putea să se exprime și să-și arate sentimentele mai mult, cu atât vor înțelege 
mai bine mesajul activității . Dacă este nevoie, puteți prelungi discuțiile de final .

•	 Acest	exercițiu	se	poate	desfășura	în	aer	liber	sau	într-o	sală	de	mari	dimensiuni,	
astfel încât elevii să se poată mișca liber . Impactul acestei activități decurge din 
faptul că elevii/elevele văd efectiv cum distanța dintre ei crește, mai ales spre 
sfârșit . 

•	 În	general,	tinerii	sunt	conștienți	că	unii	au	posibilități	materiale	mai	bune	sau	
mai proaste . Totuși, de multe ori, nu își dau seama de propriile privilegii . Această 
activitate îi poate ajuta pe tinerii să își înțeleagă viața dintr-o perspectivă mai amplă . 
De exemplu, rolul jucat poate că nu le oferă mulți bani, dar le oferă o relație strânsă 
cu fiii/fiicele lor și o viață de familie fericită .
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1 .  Îți iubești familia, care te face fericit/ă .
2 .  Ești înconjurat/ă de oameni care țin la tine și care te susțin când îți este greu .
3 .  În general, te consideri un om fericit .
4 .  Ai un loc de muncă care îți place și te împlinește .
5 .  Funcția pe care o ai îți oferă perspective bune de dezvoltare și de avansare, adică 

există posibilitatea să urci pe scara profesională .
6 .  La serviciu, există posibilitatea să avansezi într-o funcție de conducere (director 

de companie, director general etc .) sau ai deja o astfel de funcție .
7 .  Ai o casă destul de mare, cu dotări suficiente cât să trăiești confortabil .
8 .  Cei din jur ar spune că ai succes pe plan profesional .
9 .  Beneficiezi de asigurare medicală și de protecție socială adecvată pentru tine 

și familia ta (de exemplu, îți permiți servicii medicale și, când vei fi în vârstă, vei 
avea o pensie bună) .

10 . Ești fericit/ă cu viața pe care o ai .
11 . Privești viitorul cu ochi buni .
12 . Ai suficient timp pentru odihnă sau pentru activități care îți fac plăcere .
13 . Dacă este necesar, ai timp și ai capacitatea de a lucra peste program și de a merge 

la întâlniri sau la evenimente în interes de serviciu după încheierea programului .
14 . Sunt șanse mari să avansezi în funcție sau să fii promovat/ă .
15 . Colegii și, mai ales, superiorii tăi NU fac presupuneri negative sau nu au prejudecăți 

despre capacitățile, aptitudinile și calificările tale .
16 . Ai timp și ai șansa să participi la acțiuni de instruire sau de învățare continuă, cu 

scopul de a-ți îmbunătăți competențele, cunoștințele și educația .
17 . Nu a trebuit niciodată să îți facă griji că nu vei putea plăti chiria și facturile, că nu 

vei putea cumpăra mâncare și nu vei putea acoperi costurile traiului zilnic . 

Fișa de lucru 3.2.a 
Un pas înainte - 
Enunțuri de citit cu voce tare



48

Fișa de lucru 3.2.b 
Roluri pentru participanți

Ești un bărbat necăsătorit de 35 de 
ani . Ești managerul uneia dintre cele 
mai mari companii de televiziune din 
țară . Ești un profesionist de succes, 
câștigi mulți bani și ești și cunoscut . 
Totuși, ai ghinion în dragoste . Acum 
câteva luni, tatăl tău a murit .

Ești un bărbat de 30 de ani, arhitect la 
o companie locală . Locul de muncă 
este destul de exigent și lucrezi 
mult peste program . Iubita ta va fi 
asistentă medicală . Tu ți-ai dorit, de 
fapt, să ajungi balerin, dar părinții tăi 
s-au opus . Acum, ești profesor de 
dans voluntar la centrul de tineret .

Ești mamă singură; ai 28 de ani . Ai 
doi copii, unul de 4 și unul de 2 ani . 
Locuiești cu mama ta, care te ajută 
cu drag să ai grijă de copii când ai 
nevoie . Lucrezi la o companie IT ca 
secretară personală a managerului, 
o poziție destul de prost plătită . 

Ești o femeie de 55 de ani și lucrezi 
ca femeie de serviciu la un magazin 
local de jucării . Ai doi copii, dar sunt 
mari . Soțul tău este electrician, dar 
își găsește de lucru doar din când 
în când . Magazinul de jucării unde 
lucrezi este un mediu fericit, fiind 
plin de copii după-amiaza .
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Ești un bărbat de 35 de ani . Ești 
căsătorit și ai 3 copii, de 6, 4, respectiv 
1 an . Soția ta este învățătoare . Ești 
profesor universitar de economie 
la una dintre cele mai importante 
universități din țară . Copiii tăi merg 
la o școală privată .

Ești divorțat; ai 3 băieți, de 12, 8, 
respectiv 6 ani . Lucrezi la o companie 
locală ca specialist IT . Împreună cu 
fosta soție, împărțiți în mod egal 
responsabilitățile față de copii . La 
serviciu, ai foarte mult de lucru și 
ești, de multe ori, nevoit să lucrezi și 
acasă . Lucrezi din greu, pentru că îți 
dorești să fii promovat .

Ești o femeie de 35 de ani . Ești 
căsătorită și ai 3 copii . Soțul tău este 
arhitect, iar tu învățătoare . De fapt, îți 
doreai să te faci artistă, dar părinții 
tăi au crezut că era mai bine să devii 
învățătoare . Soțul tău lucrează foarte 
mult și aveți o femeie care vă ajută cu 
copiii și cu treburile casnice . 

Ești divorțată; ai 3 băieți, de 12, 8, 
respectiv 6 ani . Lucrezi ca cercetător 
universitar . Nu te ajută nimeni cu 
copiii, de care te ocupi aproape 
numai tu . La serviciu, ai foarte mult 
de lucru și ești, de multe ori, nevoită 
să lucrezi și acasă . Nu poți rămâne 
peste program și nu poți participa 
la ședințe de management după 
program, pentru că trebuie să te 
ocupi de copii . 
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Ești specialistă IT la o companie 
locală de mici dimensiuni . 
Întotdeauna ai fost pasionată de 
tehnologie și te-ai bucurat foarte mult 
când ți-ai găsit acest loc de muncă . 
Majoritatea colegilor tăi sunt bărbați . 
Toți managerii sunt bărbați . Uneori, 
ai senzația că managerii și colegii 
tăi nu au încredere în capacitățile și 
aptitudinile tale de specialistă pentru 
că ești femeie . Ești căsătorită, iar 
soțul tău nu este de acord să lucrezi 
peste program, mai ales că ai atât de 
mulți colegi bărbați .

Ești un bărbat de 28 de ani . De 
curând, te-ai căsătorit, iar soția ta a 
născut primul vostru copil . Lucrezi la 
o corporație importantă ca specialist 
marketing . Lucrezi foarte mult și 
trebuie, de asemenea, să participi 
la multe activități după program . 
Trebuie să călătorești mult în interes 
de serviciu .

Ești o femeie de 32 de ani; de curând 
te-ai căsătorit . Încă nu ai copii . 
Lucrezi ca inginer calitate alimentară 
la o mare firmă de producție . Toți 
managerii sunt bărbați . Majoritatea 
colegilor tăi sunt și ei bărbați și au 
tendința să fraternizeze . Soțul tău 
este profesor universitar .

Ești o femeie necăsătorită de 30 de 
ani . Lucrezi la o bancă străină ca 
manager conturi corporate . Îți place 
foarte mult ceea ce faci și te înțelegi 
bine cu colegii .
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Durata: 
45 de minute

Obiective de învățare
•	 O	mai	bună	conștientizare	a	segregării	ocupaționale	orizontale	și	a	concentrării	

femeilor și bărbaților în funcții diferite în cadrul aceluiași sector
•	 Îmbunătățirea	cunoștințelor	elevilor	despre	modul	în	care	stereotipurile	de	gen	se	

manifestă în mediul profesional
•	 Discutarea	legăturii	dintre	stereotipuri	de	gen	și	segregare	ocupațională
•	 Explorarea	impactului	segregării	educaționale	și	a	impactului	acesteia	asupra	

dezvoltării femeilor și a bărbaților

Materiale necesare:
•	 Fișa	de	lucru	„Funcțiile	de	la	grădiniță”	(2-3	exemplare	per	grup)

Sugestie de implementare:
1 . Împărțiți elevii pe grupuri mici . Explicați-le că fiecare grup va discuta despre 

diversele funcții disponibile la nivelul unei grădinițe și că vor avea de distribuit 
aceste funcții între femei și bărbați .

2 . Grupurile vor avea la dispoziție 10 minute pentru completarea fișei . Încurajați 
grupurile să noteze și motivele pentru care au considerat că anumite poziții ar 
trebui acordate femeilor sau bărbaților, urmând a fi dezbătute cu toată clasa .

3 . Este posibil ca, în cadrul grupurilor, să existe dezacorduri cu privire la funcțiile cele 
mai potrivite pentru bărbați, respectiv pentru femei . Totuși, fiecare grup trebuie să 
ajungă la un consens .

4 . După ce se încheie lucrul pe grupuri, se vor discuta întrebările finale de mai jos 
cu toată clasa .

Discuții:
•	 Ce	funcții	ocupă	femeile,	respectiv	bărbații?
•	 De	ce	ați	considerat	că	unele	funcții	sunt	mai	potrivite	pentru	femei,	respectiv	

pentru bărbați?
•	 Ce	elemente	comune	observați	între	funcțiile	deținute	de	femei	și	cele	deținute	

de bărbați?
•	 Care	dintre	cele	două	genuri	ocupă	funcțiile	mai	prost	plătite?
•	 Care	dintre	două	genuri	ocupă,	în	principal,	funcții	care	nu	oferă	șanse	mari	de	

avansare?

Activitatea 3.3.
Funcțiile de la grădiniță
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•	 Care	dintre	cele	două	genuri	ocupă	funcții	cu	jumătate	de	normă?	De	ce?
•	 Care	dintre	cele	două	genuri	ocupă	funcții	de	management?	De	ce?
•	 De	ce	credeți	că	există	aceste	diferențe	între	funcțiile	ocupate	de	femei	și	cele	

ocupate de bărbați?
•	 Care	dintre	voi	a	alocat	funcții	de	educator	bărbaților?	De	ce	cei	mai	mulți	dintre	

voi au exclus posibilitatea educatorilor bărbați?
•	 Au	oare	stereotipurile	de	gen	un	impact	asupra	ocupațiilor	profesionale	ale	femeilor	

și ale bărbaților? În ce sens?
•	 Știți	ce	este	segregarea	ocupațională?	În	țara	noastră,	există	segregare	ocupațională	

pe bază de gen?
•	 Care	sunt	cauzele	segregării	ocupaționale	pe	bază	de	gen?	
•	 În	ce	fel	afectează	segregarea	ocupațională	pe	bază	de	gen	viața	profesională	a	

bărbaților și a femeilor? În ce fel ne poate limita? Ce impact negativ poate avea?
•	 În	ce	fel	sunt	câștigurile	oamenilor	afectate	de	concentrarea	bărbaților	și	a	femeilor	

în funcții și în sectoare economice diferite? Dar serviciile sociale și pensiile de care 
beneficiază ei?
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Zece tineri (5 femei și 5 bărbați) lucrează la grădinița „Steluțele” . Împărțiți femeilor și 
bărbaților diferitele funcții disponibile la nivelul grădiniței .

Fișa de lucru 3.3.
Funcțiile de la grădiniță

Tipul 
ocupației

Bărbat Femeie

Educator pentru copii cu vârste între 
3 și 6 ani
Îngrijitor pentru copii cu vârste 
între 3 și 6 ani
Asistent medical
Grădinar
Responsabil de cursurile de educație fizică 
și de jocuri în aer liber
Director
Educator responsabil de cursurile de 
muzică și teatru pentru copii
Responsabil promovare și comunicare 
pe rețelele sociale
Personal curățenie
Bucătar

Normă întreagă

Normă întreagă

Normă întreagă
Normă întreagă
Normă parțială

Normă întreagă
Normă parțială

Normă parțială

Normă întreagă
Normă întreagă
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Durata: 
45 de minute

Obiective de învățare
•	 Explorarea	multiplelor	înțelesuri	și	dimensiuni	ale	termenului	de	„îngrijire”
•	 Înțelegerea	influenței	stereotipurilor	de	gen	vizavi	de	aptitudinile	de	îngrijire
•	 Demontarea	mitului	conform	căruia	femeile	sunt	mai	potrivite	pentru	îngrijirea	și	

creșterea copiilor 
•	 Cultivarea	percepției	că	rolul	stereotipal	al	bărbatului	trebuie	lărgit	pentru	a	include	

trăsături de îngrijire și atenție

Materiale necesare:
•	 Studii	de	caz	(adaptate,	dacă	este	cazul)
•	 Foi	de	flipchart	și	markere

Sugestie de implementare:
1 . Împărțiți clasa în 4 grupuri mixte . 
2 . Două grupuri vor lucra pe Studiul de caz 1, iar celelalte două pe Studiul de caz 2 .
3 . Elevii vor citi scenariile/studiile de caz, apoi vor discuta pe grupuri întrebările de 

la finalul acestora .
4 . Când grupurile termină ce aveau de făcut și se reîntorc în plen, rugați elevii să facă 

un rezumat scurt al studiului de caz pe care au lucrat și al discuțiilor din grup .
5 . Discuții:

•	 V-a	fost	ușor	să	ghiciți	cine	era	femeie	și	cine	bărbat?	
•	 Cum	 ați	 ajuns	 la	 concluzia	 finală	 despre	 cine	 e	 cine?	 Ce	 elemente	 din	

comportamentul sau din exprimarea persoanelor v-au condus la concluzia că 
este femeie/bărbat?

•	 De	ce	credeți	că	ați	avut	părerea	aceasta?	De	unde	provin	convingerile	noastre	
cu privire la rolurile pe care și le asumă femeile și bărbații în viața de familie și 
cea profesională? 

•	 Oare	stereotipurile	despre	roluri	de	gen	influențează	felul	în	care	percepem	
grija și cum trebuie exprimată aceasta? În ce sens?

•	 Ce	implicații	are	asta	pentru	rolul	femeilor?	Dar	al	bărbaților?
•	 Credeți	că	scenariile	noastre	reflectă	realitatea?	În	ce	sens?	Cunoașteți	vreun	

exemplu asemănător scenariilor?

Activitatea 3.4.
Ghici cine?

Adaptată după activitatea omonimă din Manualul „School Vocational Guidance from 
the Gender Perspective: Students Sensitization Exercises”, Universitatea din Salonic .
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•	 Ce	părere	aveți	despre	rolurile	pe	care	și	le	asumă	femeile	și	bărbații	în	viața	de	
familie și cea profesională?

•	 Oare	rolurile	asumate	de	femei	și	de	bărbați	în	viața	de	familie	și	cea	profesională	
le/îi restricționează în vreun fel? Cum?

•	 Ce	inegalități	credeți	că	apar?	Cum	afectează	acestea	viața	de	familie	și	profesională	
a femeilor și a bărbaților?

•	 Cum	ar	reacționa	oamenii	la	persoanele	din	scenariu	dacă	am	inversa	rolurile?
•	 Cunoașteți	expresia	„concilierea	vieții	profesionale	cu	cea	personală”?	La	ce	se	

referă?
•	 De	ce	credeți	că	este	nevoie	pentru	ca	ambele	genuri	să	atingă	un	echilibru	real	

între viața personală și cea profesională?
•	 Cum	putem	cultiva	aptitudini	de	îngrijire	și	în	rândul	bărbaților?

Sfaturi utile:
Variații ale acestei activități
Dacă elevii cu care lucrați sunt familiarizați cu jocul de rol, în loc să discute pur și 
simplu pe grupuri despre scenarii, le pot pune în scenă . Având în vedere că nu știm 
care dintre oamenii din scenarii este bărbat sau femeie, este important ca rolurile 
să fie citite de elevi de același gen (fără a-și asuma vreun gen) și apoi să se discute 
în plen cine e cine .
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Scenariul 1
„Persoana A” La ce oră te întorci de la serviciu seara? 

„Persoana B” Probabil târziu . Avem o întâlnire cu acționarii despre noile strategii de 
lucru și probabil că voi ajunge târziu . Te sun după-amiază .

„Persoana A” Te rog să ajungi până la ora 18 . Aș vrea să mâncăm cu toții cât mai 
devreme . 

„Persoana B” De ce vrei să mâncăm atât de devreme?

„Persoana A” Ți-am spus că, după-amiază, are loc o întâlnire a Asociației de părinți .

„Persoana B” Așa e, uitasem . La ce oră începe?

„Persoana	A”	 Pe	la	19:30.	Și	aș	vrea	să	mâncăm	împreună	înainte	să	plec.	

„Persoana	B”	 Încerc,	dar	nu	promit	că	ajung.	Știi	cum	e	directorul	când	avem	de	
lucru . Are ceva dacă ajung mai târziu? 

„Persoana A” Da, are . Președintele asociației e plecat din țară și eu voi conduce 
ședința . Nu pot să întârziu și să îi las pe oamenii aceia să mă aștepte .

„Persoana B” În regulă, voi încerca să vin la timp . Vorbim mai târziu .

„Persoana A”   Vorbim . . .

Întrebări de discutat:
•	 Care dintre persoanele din scenariu e femeia și care e bărbatul? 
•	 Cum ați ajuns la concluzia asta? Ce elemente din comportamentul sau din exprimarea 

persoanelor v-au condus la concluzia că este femeie/bărbat? 

Fișa de lucru 3.4. 
Ghici cine?

1
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Scenariul 2
„Persoana A” Trezește-te, iubire . Cel mic are febră 39 și tușește tot mai rău . 

„Persoana B” Ai sunat doctorița?

„Persoana A” Da, a zis să îi dăm paracetamol și să îl ducem la ea la 18 . Nu ne poate 
primi mai devreme . 

„Persoana B” Îl ducem la creșă azi?

„Persoana A” Sigur că nu . Nu vezi în ce stare e?

„Persoana	B”	 Și	atunci	ce	facem?	

„Persoana A” Propun să stai tu cu el . Sună la serviciu și cere-le să-ți dea liber . 

„Persoana	B”	 Știi	că	nu	se	poate.	Am	o	întâlnire	despre	noul	produs	cu	echipa	de	
vânzări la ora 11 și apoi cu managerii de magazine . Ne grăbim să-l 
scoatem pe piață înaintea concurenței . Nu pot lipsi .

„Persoana A” Iar eu trebuie să verific situația contabilă înainte să o predăm auditorului . 
Trebuie neapărat predată astăzi . Trebuie să merg la serviciu . 

„Persoana B” Atunci presupun că-l vei lua și pe fiul nostru la tine la birou .

Întrebări de discutat:
•	 Care	dintre	persoanele	din	scenariu	e	femeia	și	care	e	bărbatul?	
•	 Cum	ați	ajuns	la	concluzia	asta?	Ce	elemente	din	comportamentul	sau	din	exprimarea	

persoanelor v-au condus la concluzia că este femeie/bărbat? 

2

Fișa de lucru 3.4. 
Ghici cine?
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Durata:
45 de minute  

Obiective de învățare
•	 Analizarea	percepțiilor,	prejudecăților	și	a	stereotipurilor	tradiționale	despre	nevoia	

bărbaților și a femeilor de a-și concilia viața profesională cu cea personală
•	 Analizarea	impactului	nevoii	de	a	concilia	viața	profesională	cu	cea	personală	

asupra promovării femeilor în funcții de conducere

Materiale necesare:
•	 Fișele	de	lucru	cu	diversele	scenarii,	adaptate	dacă	este	cazul
•	 Foi	de	flipchart	și	markere

Sugestie de implementare:
1 . Împărțiți clasa în grupuri de 4-6 persoane (preferabil mixte) .
2 . Împărțiți grupurilor scenarii diferite . În cazul în care aveți 6 grupuri, două dintre ele 

pot lucra pe Scenariul 1, două pe Scenariul 2, iar celelalte două pe Scenariul 3 .
3 . Elevii vor citi scenariile, după care vor discuta pe grupuri întrebările de la finalul 

acestora . 
4 . Când grupurile termină ce aveau de făcut și se reîntorc în plen, rugați-i să facă un 

rezumat scurt al scenariului pe care au lucrat și al discuțiilor din grup .
5 . Încheiați cu următoarele întrebări: 
6 . Întrebări de discutat:

•	 Cunoașteți	expresia	„concilierea	vieții	profesionale	cu	cea	personală”?	La	ce	
se referă? 

•	 Cu	ce	dificultăți	se	confruntă	femeile	și	bărbații	din	zilele	noastre	în	găsirea	
unui echilibru între viața personală și cea profesională?

•	 Oare	dificultățile	cu	care	se	confruntă	în	încercarea	de	a	atinge	un	echilibru	
între viața profesională și cea personală impun celor două genuri vreun fel de 
restricții, greutăți sau obstacole? 

•	 Ce	impact	are	dificultatea	de	a	concilia	viața	profesională	cu	cea	de	familie?	Se	
nasc inegalități de gen din această cauză? În ce sens?

•	 Puteți	stabili	o	legătură	între	dificultatea	de	a	concilia	viața	profesională	cu	cea	
de familie și segregarea ocupațională? Dar cu diferența de remunerare?

Activitatea 3.5.  
Echilibrul dintre viața personală
și cea profesională
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•	 De	ce	este	nevoie	pentru	ca	atât	femeile,	cât	și	bărbații	să	obțină	un	echilibru	
între viața profesională și de familie?

•	 Cum	pot	contribui	bărbații	la	acest	proces?	
•	 Ce	rol	poate	juca	educația	în	acest	proces?	
•	 Ce	măsuri	pot	lua	statul	și	instituțiile	publice	pentru	a	susține	concilierea	vieții	

profesionale cu cea de familie? 
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Scenariul 1 Dilema Alexandrei
Alexandra este medic la un spital privat . Este logodită cu Ionuț, care lucrează ca 
asistent medical la un spital de stat . Acum două săptămâni, Alexandrei i s-a oferit o 
funcție mult mai bună într-un spital din afara țării, cu șanse de avansare . Salariul ar fi 
de două ori mai mare decât cel actual, iar ea este foarte entuziasmată de oportunitatea 
primită, deși asta ar presupune ca cei doi să se mute în altă țară .
Totuși, Ionuț are îndoieli . I-a spus Alexandrei că nu vrea să plece din țară și că nu vrea 
ca ea să accepte acel loc de muncă . Are senzația că Alexandra trebuie să facă niște 
schimbări în profesia ei, pentru ca, după ce se vor căsători, să aibă flexibilitatea de a se 
ocupa de el și de copii . Cum va putea să se ocupe de familie dacă va trebui să lucreze 
peste program, să aibă un orar în continuă schimbare și să fie disponibilă tot timpul?
Alexandra a insistat că noul loc de muncă îi va îmbunătăți în mod considerabil viața, 
pentru că va câștiga mult mai mult . Dacă își păstrează poziția actuală, va lucra la 
fel sau chiar mai mult pentru a putea trăi de pe o lună pe alta . Mai mult, Alexandra 
consideră că viața profesională o împlinește și nu crede că ar putea să renunțe 
vreodată la meseria de medic .
În această dimineață, Ionuț are de gând să o sune pe Alexandra și să îi spună că, deși 
o iubește foarte mult, va anula logodna dacă va accepta noul loc de muncă .

Discutați următoarele întrebări cu colegii de grup:
•	 Cum	ați	descrie	reacția	lui	Ionuț?	Pe	ce	se	bazează	reacția	lui?	
•	 Cum ați descrie reacția Alexandrei? La ce ar trebui să se gândească mai întâi: la 

familie sau la carieră?
•	 Ce ar trebui să facă Alexandra acum?
•	 Mai există vreo altă soluție care să le permită celor doi să atingă un mai bun 

echilibru între viața profesională și cea personală?
•	 Cum se poate atinge echilibrul dintre viața personală și cea profesională? De 

ce măsuri este nevoie pentru a ajuta cuplurile să atingă un echilibru între viața 
profesională și cea de familie?

Fișa de lucru 3.5. 
Echilibrul dintre viața personală 
și cea profesională

1
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Scenariul 2 Munca la o companie de telecomunicații
Monica are 27 de ani . A studiat ingineria electrică în SUA . Părinții ei nu au fost de 
acord cu alegerea profesională a fiicei lor și erau foarte îngrijorați că nu-și va găsi un 
loc de muncă . Totuși, în final, nu au avut de ales, pentru că Monica a primit o bursă 
Fulbright și a reușit să studieze ceea ce și-a dorit .
Au trecut trei ani de când Monica s-a întors în țara natală . Din cauză că și-a ales o 
profesie considerată mai degrabă „masculină”, îi este greu să își găsească un loc de 
muncă în domeniu . De aceea, de un an lucrează ca vânzătoare la o firmă care vinde 
aparate electronice . Între timp, s-a căsătorit cu Andrei, cu care a format un cuplu încă 
din liceu . Andrei și Monica își doresc să își întemeieze o familie .
Săptămâna trecută, Monica primit o ofertă de muncă la o companie de telecomunicații, 
o funcție în domeniul ei, cu un salariu bun și cu șanse mari de avansare . Totuși, ea 
nu știe dacă să accepte acea poziție sau nu, pentru că, în timpul interviului, a fost 
presată să semneze un document prin care se angaja că, dacă avea să lucreze pentru 
acea companie, nu va face copii în următorii trei ani . Compania plănuiește să îi ofere 
o funcție de management până anul viitor, iar ea ar trebui să lucreze peste program, 
să călătorească des și să nu lipsească de la serviciu o perioadă mai lungă de timp 
(de exemplu, să nu își ia concediu de maternitate) .

Discutați următoarele întrebări cu colegii de grup:
•	 Cu ce obstacole s-a confruntat Monica inițial în procesul de găsire a unui loc de 

muncă? De ce credeți că a avut acele dificultăți?
•	 Cum ați descrie solicitarea potențialului angajator ca ea să nu își întemeieze o 

familie? Avea angajatorul dreptul să îi ceară așa ceva? Ce interese ale companiei 
încerca angajatorul să protejeze?

•	 În ce poziție o pune acest „aranjament” pe Monica? Credeți că este tratată corect? 
Dacă nu, ce drepturi i se încalcă?

•	 Ce reacție așteptați de la Andrei?
•	 Ce ar trebui să facă Monica acum?
•	 Cum se poate atinge echilibrul dintre viața personală și cea profesională? De 

ce măsuri este nevoie pentru a ajuta cuplurile să atingă un echilibru între viața 
profesională și cea de familie?

2

Fișa de lucru 3.5. 
Echilibrul dintre viața personală 
și cea profesională
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3
Scenariul 3 Decizia lui Daniel
Daniel și Elena sunt căsătoriți de 4 ani și au doi copii, care merg la școala primară . 
Daniel a hotărât să-și schimbe profesia, iar acum studiază psihologia copiilor, pentru 
că îi plac foarte mult copiii . Elena este fizician și profesoară la o universitate privată . 
Anul acesta, a fost promovată în funcția de Rector al Facultății de fizică . Datorită noii 
funcții, lucrează peste program până seara târziu și trebuie să călătorească des în 
afara țării .
Acum o săptămână, Elena a aflat că este însărcinată cu al treilea copil . Este îngrijorată 
că sarcina îi va afecta cariera, mai ales că acum se descurcă atât de bine pe plan 
profesional . Daniel încearcă să o liniștească, spunându-i că el o va susține și sugerând 
că, după ce își va finaliza studiile, va sta acasă să se ocupe de cel mic . Elena nu știe 
ce să facă, ce decizie să ia .

Discutați următoarele întrebări cu colegii de grup:
•	 În ce fel credeți că nașterea celui de-al treilea copil îi va afecta cariera Elenei?
•	 Ce părere aveți despre decizia lui Daniel de a sta acasă să aibă grijă de copii?
•	 Ce reacție credeți că va avea cercul lor social față de această hotărâre? De ce?
•	 Ce credeți că ar trebui să facă Elena?
•	 Mai există vreo altă soluție care să le permită celor doi să atingă un mai bun 

echilibru între viața profesională și cea personală?
•	 Cum se poate atinge echilibrul dintre viața personală și cea profesională? De 

ce măsuri este nevoie pentru a ajuta cuplurile să atingă un echilibru între viața 
profesională și cea de familie?

Fișa de lucru 3.5. 
Echilibrul dintre viața personală 
și cea profesională
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Aria tematică 4: 
EXTINDEREA ALEGERILOR EDUCAȚIONALE ALE TINERILOR
Mesaje cheie ale activităților din secțiunea „Extinderea alegerilor 
educaționale ale tinerilor”

•	 În	ciuda	rezultatelor	academice	foarte	bune	(în	special	în	cazul	fetelor)	fetele	
și băieții își aleg, în continuare, anumite domenii specifice de studiu . Fetele și 
femeile se axează, în principal, pe studii pedagogice, științe sociale, științe umane 
și domenii conexe celui sanitar, lipsind aproape cu desăvârșire din sfera ingineriei 
și a tehnologiei informației . Pe de altă parte, mai mulți băieți decât fete optează 
pentru administrarea afacerilor, inginerie și tehnologie .

•	 Sigur	că	preferințele	și	aspirațiile	personale,	nivelul	de	aptitudini,	precum	și	
perspectivele de angajare joacă un rol important în alegerile educaționale ale 
tinerilor . Totuși, este foarte clar că socializarea de gen joacă un rol la fel de important . 
Mesajele informale și subconștiente despre masculinitate și feminitate determină 
domeniile de gen acceptabile sau „normale”, unde fetele și băieții se simt cel mai 
confortabil . În plus, stereotipurile de gen creează, de multe ori, percepția că anumite 
materii se potrivesc mai bine băieților (de exemplu, educația fizică, tehnologia 
informației, științele), iar altele sunt mai degrabă pentru fete (de exemplu, psihologia, 
sociologia, artele, economia casnică) . Presiunea socială are, de asemenea, un 
impact semnificativ, contribuind la respectarea normelor și a așteptărilor de către 
fete și băieți . Pentru informații suplimentare despre legătura dintre socializarea de 
gen și segregarea educațională, consultați Secțiunile 4 .1 și 4 .4 din Anexa acestui 
Ghid (Partea teoretică) .

•	 Mai	mult,	socializarea	de	gen	se	află	la	baza	implicării	scăzute	a	femeilor	și	a	
fetelor în domeniile STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) . Fetele nu 
optează pentru specializări din sfera STEM, deoarece sunt mai puțin încrezătoare 
în forțele proprii și au tendința să își subestimeze propriile aptitudini, chiar dacă 
au note similare cu băieții . În mare măsură, fetele își stabilesc standarde foarte 
ridicate, crezând că, pentru a obține performanțe mari la discipline STEM, trebuie să 
atingă un nivel „excelent” sau să aibă „talent”, iar asta le împiedică să aleagă astfel 
de materii, indiferent de nivelul lor . Mai mult, un alt factor descurajant provine din 
faptul că, din cauza stereotipurilor negative, femeile care ajung în aceste domenii 
sunt considerate mai puțin capabile, iar succesul lor este tot timpul contestat, 
astfel încât ele trebuie să se afirme constant . În schimb, dacă părinții și cadrele 
didactice le insuflă fetelor ideea că își pot cultiva inteligența, șansele ca acestea 
să aleagă domenii precum matematica și științele cresc .

•	 Cu	siguranță	că	părinții	au	un	cuvânt	greu	de	spus	în	decizia	copiilor	cu	privire	la	
domeniul de studiu și, ulterior, la cariera aleasă . Percepțiile părinților, atitudinile 
stereotipale, prejudecățile, așteptările de gen de la copii, precum și gradul de 
respectare al acestora față de normele de gen au un impact semnificativ în 
îndrumarea fetelor și a băieților spre alegeri educaționale tipic „feminine”, respectiv 
„masculine” .

•	 Segregarea	educațională	are	un	impact	dăunător	asupra	băieților	și	fetelor,	fiindcă	
limitează paleta de alegeri pe care le au la dispoziție, nepermițându-le să își dezvolte 
capacitățile pe cât ar putea și să își atingă potențialul maxim . În plus, aceasta duce 
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la segregare ocupațională, care, la rândul ei, contribuie la perpetuarea unor mari 
inegalități de gen pe piața muncii (vezi Aria tematică 3) și la marginalizarea femeilor 
la locul de muncă .

•	 Băieții	și	fetele	trebuie	să	analizeze	critic	dacă	alegerile	lor	educaționale	sunt	
întemeiate pe stereotipuri de gen și pe așteptări stereotipale . Trebuie să pună 
sub semnul întrebării ideologiile dominante despre domenii „potrivite” fetelor și 
băieților, dar și să își extindă alegerile educaționale dincolo de limitele „cutiilor de 
gen” . Înțelegând inegalitățile de gen de pe piața muncii, diferența de remunerare, 
diferența dintre pensiile femeilor și ale bărbaților, precum și nevoia de conciliere 
a vieții profesionale cu cea personală, tinerii vor reuși să își dezvolte la maxim 
capacitățile, nemaisimțind nevoia de a se conforma rolurilor sociale . În acest sens, 
copiii trebuie să pună în discuție ideologiile existente despre materiile și profesiile 
„feminine” și „masculine”, deconstruindu-le și construind noi concepte, bazate pe 
egalitate de gen . Există multe povești de succes ale unor femei și bărbați care au 
făcut alegeri educaționale neconvenționale pentru genul lor, devenind profesioniști 
de succes . Aceste povești pot fi o sursă de inspirație pentru tinerii care doresc să 
își urmeze visele și aspirațiile .

•	 De	asemenea,	părinții	trebuie	să	vadă	caracterul	real,	talentele,	aptitudinile,	
interesele, pasiunile, aspirațiile și dorințele copiilor lor; cu alte cuvinte, să recunoască 
cine sunt tinerii, ce își doresc și ce pot realiza, indiferent de genul lor . Consilierii 
școlari și/sau vocaționali pot juca rolul de meditatori, ajutându-i pe părinți și pe 
copii să ajungă la un consens asupra perspectivelor diferite, prin intermediul unor 
sesiuni de îndrumare în carieră sensibile la gen .
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Durata: 
45-60 de minute

Obiective de învățare
•	 Să	încurajeze	elevii	să	exploreze	cât	de	adânc	înrădăcinată	este	segregarea	

educațională în stereotipurile de gen și în așteptările stereotipale cu privire la 
rolurile de gen

•	 Să	îi	ajute	pe	tineri	să	identifice	și	să	deconstruiască	stereotipurile	care	duc	la	
segregare educaționale

•	 Să	îi	ajute	pe	tineri	să	înțeleagă	modul	în	care	stereotipurile	de	gen	le	limitează	
alegerile, nepermințându-le să își atingă potențialul maxim

Materiale necesare:
Lista enunțurilor pentru dezbatere

Sugestie de implementare:
1 . Explicați-le elevilor că vor organiza o dezbatere . 
2 . Două grupuri se vor confrunta pornind de la un enunț . Unul dintre grupuri va fi de 

acord cu enunțul, iar celălalt nu . Cadrul didactic va stabili care dintre cele două 
grupuri va fi de acord și care nu va fi de acord cu enunțul .

3 . Fiecare grup va avea la dispoziție 30 de secunde pentru a-și expune argumentul . 
După ce primul grupul a terminat argumentarea în 30 de secunde, tabăra adversă 
va avea la dispoziție tot 30 de secunde pentru a răspunde argumentului prezentat 
de primul grup . Grupurile vor avea la dispoziție 3 încercări per enunț pentru a 
câștiga argumentarea, respectiv dezbaterea, deci dezbaterea va avea 3 runde de 
argumentare .

4 . Este important să le explicați tinerilor că, în timpul dezbaterii, participanții nu își vor 
prezenta neapărat ideile reale, ci că trebuie să susțină părerea alocată grupului . 
Într-un fel, ei vor juca un rol . Uneori, va fi nevoie să susțină idei care contravin 
convingerilor lor . Însă în asta constă frumusețea dezbaterii .

5 .  Odată încheiată dezbaterea legată de un enunț, clasa reunită va vota care dintre 
cele două echipe a fost mai convingătoare și deci a câștigat dezbaterea . Apoi, 
treceți la următorul argument .

6 . Pentru a implica cât mai mulți tineri în dezbatere, schimbați componența grupurilor . 
După finalizarea dezbaterii pe un enunț, un membru din fiecare echipă va fi înlocuit 
de un nou participant . Când treceți la enunțul următor, doi membri noi se vor alătura 
grupului ș .a .m .d .

Activitatea 4.1. 
Dezbatere: domenii masculine sau feminine?
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7 .  De fapt, când treceți la un alt enunț, puteți muta efectiv echipele în tabăra 
opusă . Astfel, membrii grupurilor nu vor simți că sunt obligați să se gândească 
la argumente opuse convingerilor proprii .

8 .  De asemenea, puteți modifica ordinea enunțurilor sau puteți adăuga altele noi, în 
funcție de direcția spre care se îndreaptă discuțiile în timpul dezbaterii . Important 
este să îi ajutăm pe elevi să pună sub semnul întrebării convingeri, mituri și 
stereotipuri .

9 .  La finalizarea dezbaterilor, puteți încheia activitatea cu următoarele întrebări .
10 . Discuții:

•	 Cum	v-ați	simțit	în	timpul	dezbaterii?	Cum	a	perceput	fiecare	dintre	voi	această	
experiență?

•	 Cum	ați	găsit	argumente	care	se	opun	convingerilor	voastre	reale?	De	unde	
ați preluat informațiile pe care v-ați bazat argumentarea?

•	 De	ce	credeți	că	fetele	și	băieții	își	aleg	domenii	de	studiu	diferite?
•	 Ce	stereotipuri	contestă	fetele	atunci	când	își	aleg	un	domeniu	educațional	

din sfera STEM?
•	 Ce	stereotipuri	contestă	băieții	atunci	când	își	aleg	un	domeniu	educațional	

din sfera științelor umaniste, a științelor sociale, a dansului sau a teatrului?
•	 De	ce	reprezintă	segregarea	educațională	o	problemă?	Cum	afectează	aceasta	

viețile fetelor și ale băieților?
•	 Cum	putem	schimba	această	situație?	Ce	măsuri	trebuie	luate?	Cine	poate	

contribui la această schimbare?
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1 .  Părinții trebuie să investească mai mult în educația fiilor lor decât în a fiicelor lor, 
pentru că bărbații sunt cei care, în final, ajung să susțină financiar o familie .

2 .  Fetele au note mai mari decât băieții pentru că sunt mai studioase .
3 .  Băieții sunt mai buni decât fetele la tehnologie . 
4 .  Fetele au o înclinație spre științe sociale și umane, fiindcă e în firea lor să fie 

altruiste .
5 .  Fetele nu aleg matematica sau științele, pentru că au tendința să își subestimeze 

aptitudinile în aceste domenii .
6 .  Băieții își dau mai ușor seama cum funcționează diverse lucruri și se pricep mai 

bine să le repare, motiv pentru care sunt ingineri mai buni .
7 .  Băieții care aleg să devină educatori la grădiniță au alte „înclinări” . 
8 .  Este mai bine să îți alegi un domeniu tipic feminin sau masculin, pentru că altfel 

te vei confrunta cu diverse obstacole când vei intra pe piața muncii .
9 .  Adolescenții trebuie să își asculte părinții atunci când fac alegeri cu privire la 

specializarea pe care o vor urma .
10 . Femeile sunt mai bune ca profesoare, datorită instinctului matern .

Fișa de lucru 4.1. - 
Domenii masculine sau feminine?
Enunțuri de citit cu voce tare
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Activitatea 4.2.
Ce să aleg?

Durata: 
60 de minute

Obiective de învățare
•	 O	mai	bună	sensibilizare	a	elevilor	cu	privire	la	segregarea	educațională	și	la	

motivele care duc la alegerea unor domenii de studiu diferite de către fete și băieți
•	 Să	încurajeze	elevii	să	exploreze	legătura	dintre	stereotipuri	de	gen	și	segregare	

ocupațională
•	 Să	cerceteze	modul	în	care	stereotipurile	limitează	alegerile	fetelor	și	ale	băieților,	

împiedicându-i să își atingă potențialul maxim
•	 Să	se	discute	modalități	de	încurajare	a	băieților	și	a	fetelor	să	își	lărgească	paleta	

alegerilor educaționale și să ia decizii despre viitor bazate pe egalitate de gen

Materiale necesare:
Filmuleț: EIGE: Stereotipurile de gen și educația
https://www .youtube .com/watch?v=nrZ21nD9I-0

Sugestie de implementare:
1 . La început, arătați clasei filmulețul .
2 . Apoi, discutați puțin pe marginea acestuia, rugând grupul să se gândească la ce 

au văzut și la mesajele principale ale video-ului .
3 . Întrebați-i dacă au auzit de expresia „segregare educațională” și explicați ce 

înseamnă . Rugați-i pe tineri să se gândească la exemple despre modul în care 
segregarea educațională se reflectă asupra alegerilor educaționale ale fetelor și 
ale băieților . Acordați maxim 10 minute pentru discuțiile pe marginea filmului .

4 . Împărțiți clasa în 3 grupuri mixte . Fiecare grup va lucra pe un studiu de caz . În 
cazul în care aveți mulți elevi, puteți forma mai multe grupuri, lucrând câte două 
grupuri pe același scenariu .

5 . Elevii vor citi studiile de caz, apoi vor discuta pe grupuri întrebările de la finalul 
acestora . Vor avea la dispoziție 20 de minute .

6 . Când grupurile termină ce aveau de făcut, reuniți clasa . Fiecare grup va face un 
rezumat al scenariului pe care au lucrat și al discuțiilor din grup .

7 . Discutați studiile de caz, precum și răspunsurile la întrebări cu clasa .
8 . Pentru discuții, utilizați întrebările de mai jos:

•	 Cum	v-ați	simțit	când	ați	citit	studiile	de	caz?
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•	 Ce	v-a	impresionat?
•	 De	ce	credeți	că	fetele	și	băieții	își	aleg	domenii	de	studiu	diferite?
•	 Există	materii	la	care	băieții	se	descurcă	mai	bine	și	materii	la	care	fetele	se	

descurcă mai bine? Care?
•	 De	unde	știți	că	fetele/băieții	se	descurcă	mai	bine	la	aceste	materii?	Sunt,	de	

fapt, băieții sau fetele mai buni/bune la materii diferite?
•	 Credeți	că	toți	băieții	și	toate	fetele	au	același	nivel	de	aptitudini	și	competențe	

pentru a-și alege aceleași domenii de studiu? Au ei interese similare?
•	 Ce	îi	împiedică	pe	băieți	și	pe	fete	să	își	aleagă	un	anumit	domeniu	de	studiu?	

De ce nu aleg atât de mulți băieți studii umanistice? Iar fetele de ce nu aleg 
domeniul tehnologic, de exemplu?

•	 Dacă	vă	gândiți	la	studiile	de	caz,	ce	factori	au	afectat	alegerile	educaționale	
ale fetelor și ale băieților? Care au fost factorii prohibitivi?

•	 Credeți	că	există	vreo	 legătură	 între	stereotipurile	de	gen	și	 segregarea	
educațională? Dacă da, ce legătură?

•	 Cum	afectează	segregarea	educațională	viețile	fetelor	și	ale	băieților?	Care	este	
impactul segregării educaționale? (În cazul în care nu se menționează concret, 
puteți pune întrebări ajutătoare: Este segregarea educațională limitativă? În ce 
fel?)

•	 Cum	putem	încuraja	băieții	și	fetele	să	își	lărgească	sfera	alegerilor	educaționale?	
Ce/cine îi poate ajuta în acest sens?

Sfaturi utile:
•	 Dacă	elevii	cu	care	lucrați	sunt	familiarizați	cu	jocul	de	rol,	în	loc	să	discute	pur	și	

simplu pe grupuri despre scenarii, le pot pune în scenă .
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În general, copiii cred că pot alege în viață orice profesie, dar fetele și băieții sunt 
îndrumați în direcții diferite . 
Cauza sunt așa-numitele „stereotipuri de gen”, idei tradiționale despre ce pot sau ce 
trebuie să facă fetele sau băieții .
Nu sunt întotdeauna evidente, dar stereotipurile sunt pretutindeni . Ne urmăresc încă 
de la magazinul de jucării, apoi ne influențează alegerea materiilor la școală .
De exemplu, ne așteptăm ca fetele să fie bune la discipline artistice și umane, iar 
băieții sunt îndrumați către matematică și știință .
Aceleași stereotipuri auzite la tot pasul ajung să ni se pară firești și ne influențează 
preferințele și cariera .
Bărbații aleg profesii mai bine plătite, în știință, tehnologie, inginerie și matematică, 
iar femeile mai mult profesii în învățământ și asistență socială .
Recunoașterea stereotipurilor de gen și a urmărilor lor e primul pas spre eliberarea 
de tipare, ca să ne construim viața prin deciziile noastre .

Fișa de lucru 4.2.a - 
Transcrierea filmulețului
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Scenariul 1
Natalia are 15 ani și este elevă la liceu . Întotdeauna i-au plăcut matematica, tehnologia 
și științele . Este sora mai mică (are doi frați mai mari) și, de copilă, prefera să se joace 
cu mașinuțele fraților ei, mai degrabă decât cu păpuși și cu seturi de ceai . Acum, se 
gândește ce specializare să își aleagă, mai ales că nu știe exact nici ce facultate să 
aleagă . Întotdeauna a visat că va deveni inginer aeronautic, dar nu este sigură dacă 
asta ar fi alegerea cea mai bună pentru ea sau dacă e o meserie potrivită pentru o 
fată - nici n-a auzit să existe vreo femeie cu această meserie .
Astăzi, a hotărât să discute despre gândurile și temerile ei cu profesorul de fizică, 
domnul Popescu . Adevărul este că Natalia este o elevă foarte bună, atât la fizică, cât 
și la matematică, și are note bune la ambele materii . Totuși, nu este sigură pe abilitățile 
ei științifice, pentru că Petre și Mihai au totuși note mai mari, fiind întotdeauna primii 
din clasă . 
Când discută despre asta cu domnul Popescu, și, în special, despre frica ei că nu va 
putea „supraviețui” la facultatea de fizică, acesta îi mai dă un motiv să-și pună ideile 
sub semnul întrebării . Natalia provine dintr-o familie foarte tradiționalistă . Cum va 
reacționa familia ei, și mai ales tatăl ei, la alegerea sa?

Discutați următoarele întrebări cu colegii de grup:
•	 Ce	temeri	are	Natalia	față	de	studierea	domeniului	inginerie	aeronautică?	Ce	o	

face să ezite?
•	 De ce este Natalia nesigură pe abilitățile ei științifice?
•	 La ce se referă când spune că „nu știe dacă ingineria aeronautică este pentru 

fete”?
•	 Au temerile Nataliei vreo legătură cu stereotipurile de gen? În ce sens?
•	 Ce părere aveți despre reacția domnului Popescu? A ajutat-o pe Natalia?
•	 Dar despre teama domnului Popescu legată de părinții fetei? Ar trebui Natalia să 

țină cont de ceea ce cred părinții ei despre domeniul preferat de ea?
•	 Ce credeți că ar trebui să facă Natalia? Ar trebui să își urmeze visul sau să se 

gândească la o altă specializare? Care sunt punctele pro și contra pentru cele 
două opțiuni?

•	 Dacă ați fi în locul Nataliei, ce ați face?
•	 Cui se poate adresa Natalia pentru mai mult ajutor pe această temă? Mai sunt și 

alți oameni care ar putea s-o ajute?

Fișa de lucru 4.2.b
Ce să aleg? 

1
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Scenariul 2
În clasa a IX-a, Marius s-a implicat tot mai mult în trupa de teatru a școlii și, pe parcursul 
anului, a jucat în mai multe spectacole școlare și ale comunității . După ce l-a văzut pe 
scenă în primul său rol principal, tatăl lui Marius i-a spus că spera că teatrul e doar un 
capriciu temporar și un hobby pe termen scurt . „Când aveam 17 ani, a spus tatăl lui, eu 
jucam	fotbal	și	mergeam	la	întâlniri	cu	fete.	Și	tu	trebuie	să	faci	la	fel.	Cu	atât	mai	mult	
dacă nu vrei ca ceilalți băieți din clasă să creadă că ești gay și să facă mișto de tine .”
În clasa a XII-a, profesorul de teatru al lui Marius l-a încurajat să se înscrie la o facultate 
de teatru locală, cu o reputație foarte bună, știind că băiatul era foarte talentat și că îl 
aștepta un viitor strălucit . În seara aceea, la cină, tatăl lui Marius a lăsat să se înțeleagă 
foarte clar că nu îl va susține cu „banii munciți de el” „să sară pe o scenă toată ziua 
timp de patru ani” . I-a spus, de asemenea, că, dacă nu își va alege o specializare mai 
potrivită, va fi pe cont propriu după ce va termina liceul .
Scenariu inspirat din și adaptat după „How does homophobia hurt us all”, GLSEN 
(2002),	disponibil	la:	http://ok2bme.ca/wp-content/uploads/How-Does-Homophobia-
Hurt-Us-All.pdf

Discutați următoarele întrebări cu colegii de grup:
•	 Ce părere aveți despre reacția tatălui lui Marius?
•	 De ce se opune tatăl băiatului atât de mult opțiunii lui Marius de a studia teatru? 

Care sunt temerile lui?
•	 Au temerile tatălui vreo legătură cu stereotipurile de gen? Dacă da, ce legătură?
•	 De ce sugerează tatăl ca Marius să își petreacă timpul altfel, respectiv jucând 

fotbal și ieșind în oraș cu fete?
•	 La ce se referă tatăl când spune că Marius trebuie să își aleagă o carieră mai 

„potrivită”?
•	 Cum credeți că se simte Marius după această reacție a tatălui său?
•	 Ce credeți că ar trebui să facă Marius? Ar trebui să își urmeze visul sau să se 

gândească la o altă specializare? Care sunt punctele pro și contra pentru cele 
două opțiuni?

•	 Dacă ați fi în locul lui Marius, ce ați face?
•	 Poate el să facă ceva pentru a-l convinge pe tatăl lui că își schimbe punctul de 

vedere? Mai sunt și alți oameni care ar putea să-l ajute?

2
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Scenariul 3
De când a început noul semestru, Maria și prietenele ei sunt tot mai entuziasmate 
de ideea balului majoratului și discută tot mai des despre băieții despre care speră 
că le vor invita la bal . Într-o zi, la prânz, Maria recunoaște îl place pe Mihai și că speră 
că vor merge la bal împreună . 
„Ai înnebunit?”, spune una din prietenele ei . „N-o să te invite niciodată . . .” 
„Ești prea deșteaptă”, completează o alta . 
„Tu faci atâtea cursuri - fizică, chimie, matematici aplicate, tehnologie, informatică 
etc . - parc-ai vrea să fii bărbat .”
„Așa este”, aprobă prima fată . „Mihai chiar mi-a spus că nu-i plac deloc genul ăsta 
de fete .” 
A doua zi, Maria se transferă de la cursul de matematici avansate (unde era colegă cu 
Mihai) la unul de matematică nivel mediu . Când profesorul o întreabă de ce a făcut 
asta, fata spune că începea să-i fie tot mai greu la matematici avansate și că se simțea 
mai confortabil la cursul obișnuit . 
Scenariu inspirat și adaptat după „How does homophobia hurt us all”, GLSEN (2002), 
disponibil	la:	http://ok2bme.ca/wp-content/uploads/How-Does-Homophobia-Hurt-
Us-All .pdf

Discutați următoarele întrebări cu colegii de grup:
•	 Ce părere aveți despre reacția prietenelor Mariei?
•	 De ce este Maria criticată atât de aspru pentru interesul ei față de tehnologie și 

matematică?
•	 Au reacțiile prietenelor ei vreo legătură cu stereotipurile de gen? Dacă da, ce 

legătură?
•	 Cum credeți că se simte Maria după reacția prietenelor ei?
•	 De ce nu-i place deloc lui Mihai că Maria face toate aceste cursuri avansate de 

științe și tehnologie? Perpetuează comportamentul lui Mihai stereotipuri de gen?
•	 De ce credeți că a renunțat Maria la cursul de matematici avansate?
•	 Ce părere aveți despre decizia ei de a renunța la acest curs? A fost o decizie 

înțeleaptă? Ar fi putut reacționa altfel?
•	 Dacă ați fi în locul Mariei, ce ați face?
•	 Ce credeți că ar trebui să facă consilierul ei școlar în această situație?

3
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Durata: 
45-60 de minute

Obiective de învățare
•	 Să	afle	despre	bărbați	și	femei	care	au	ales	un	drum	profesional	neconvențional	

și au avut succes
•	 Să	inspire	tinerii	să	își	urmeze	visele	și	aspirațiile,	să	îi	 încurajeze	să	spargă	

stereotipurile de gen și să exploreze un spectru mai larg de ocupații
•	 Să	încurajeze	tinerii	să	gândească	în	afara	cutiei	și	să	exploreze	opțiuni	profesionale	

dincolo de normele de gen

Materiale necesare:
•		 Pentru	fiecare	grup,	fișe	de	lucru	cu	întrebări	
•		 Biografii	ale	femeilor	și	bărbaților	neconvenționale/neconvenționali

Sugestie de implementare:
1 . Împărțiți Fișa de lucru „Cine sunt eu?” și rugați elevii să ghicească la cine se referă . 

Alocați maxim 2 minute în acest sens . Rugați-i să nu se oprească prea mult asupra 
întrebărilor, ci să rezolve fișa rapid și spontan .

2 . După completarea fișelor de lucru, cereți-le elevilor să spună ce profesii au alocat 
fiecărei persoane . Puteți îndruma procesul de reflecție asupra fișei de lucru cu 
ajutorul următoarelor întrebări:

a . Ce profesii ați alocat femeilor, respectiv bărbaților?
b . Ce elemente v-au condus spre decizia luată? Cum ați decis că este probabil ca 

anumite profesii să fie realizate de bărbați, respectiv de femei?
c . V-a fost greu să asociați profesiile cu oamenii? Care au fost dificultățile mai exact? 

De ce ați întâmpinat aceste dificultăți?
3 . Apoi, citiți lista cu asocierea corectă dintre profesii și cei care le realizează:

a.	 Pete	Harry	–	educator	grădiniță
b . Carl Rogers - psiholog umanist
c.	 Jo	Hogan	–	asistent	medical
d . Sarah Amiri - cercetătoare șefă într-o misiune pe Marte
e . Maryam Mirzakhani - matematiciană (câștigătoare a medaliei Fields)
f . Sheryl Sandberg - directoare tehnologică, șefă operațiuni la compania Facebook
g.	 Grace	Hopper	-	amiral	în	marină,	lider	militar,	programatoare

Activitatea 4.3.
Cine sunt eu?
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4 .  Întrebați clasa câte asocieri corecte au făcut și organizați un mic concurs între ei . 
5 .  Acum că știu cine e cine, întrebați-i dacă i-a impresionat cineva în mod special .
6 .  Explicați-le că, în continuare, vor avea șansa să afle mai multe despre acești 

oameni . Împărțiți clasa în 7 grupuri; fiecare grup va face o scurtă cercetare cu 
privire la viața profesională și la rezultatele unuia dintre specialiștii de pe fișă .

7 .  Împărțiți grupurilor fișele de lucru cu întrebări și cu scurtele biografii ale fiecărui 
profesionist .

8 .  Acordați grupurilor 15-30 de minute pentru cercetare și pentru a pregăti o prezentare 
de 5 minute despre ceea ce a realizat fiecare profesionist (în funcție de accesul 
la computer sau dacă vor lucra fără acces la internet) . Încurajați grupurile să își 
folosească creativitatea pentru scurta prezentare, apelând la imagini sau la elemente 
audio-video, la citate ale persoanei respective, la fragmente de interviuri etc .

9 . După ce grupurile au terminat cercetarea și au pregătit prezentarea, reuniți clasa 
și invitați, pe rând, grupurile să prezinte persoana respectivă .

10 . Încheiați exercițiul cu o scurtă sesiune de discuții .
11 . Discuții:

•	 Ce	v-a	impresionat	în	mod	special	din	prezentările	pe	care	le-ați	auzit?	De	ce?
•	 De	ce	credeți	că	au	ieșit	în	evidență	acești	oameni?
•	 V-a	surprins	în	mod	special	ceva	din	realizările	acestor	oameni?
•	 Ce	părere	aveți	despre	faptul	că	persoanele	menționate	au	făcut/fac	lucruri	

„neconvenționale” pentru genul lor? 
•	 Ne	întâlnim	adesea	cu	astfel	de	lucruri?	Sau	cu	oameni	care	au	profesii	atipice	

genului lor?
•	 Ce	i-a	ajutat	pe	acești	oameni	să	urmeze	cariere	neconvenționale?	Considerați	

că au avut cu toții același succes?
•	 Cu	ce	rămâneți	din	acest	exercițiu?	Ce	lecție	ați	învățat?

Sfaturi utile:
Dacă aveți timp, este de preferat ca acest exercițiu să se desfășoare în laboratorul de 
informatică, pentru ca elevii să aibă acces la un motor de căutare, prin intermediul 
căruia că realizeze o cercetare mai amănunțită despre profesionistul în cauză .
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Fișa de lucru 4.3.a - 
Cine sunt eu?

Asociați persoanele de mai jos cu profesiile .

Educator grădiniță

Psiholog umanist

Asistent medical

Cercetător șef într-o misiune pe Marte

Matematician - câștigător al medaliei 
Fields pentru matematică (echivalentul 
Premiului Nobel în matematică)

Director tehnologic, șef operațiuni la 
compania Facebook

Lista persoanelor:
•	 Grace	Hopper	(femeie)
•	 Sheryl Sandberg (femeie)
•	 Peter	Harry	(bărbat)
•	 Joe	Hogan	(bărbat)
•	 Sarah Amiri (femeie)
•	 Maryam Mirzakhani (femeie)
•	 Carl Rogers (bărbat)

Profesia Cine credeți că are această profesie?
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Pete Harry - Grădinița lui Harry 
În primul și în primul rând, sunt EDUCATOR! În prezent, predau la grădinița din cadrul 
Școlii	Primare	din	Bellwood,	Pennsylvania,	SUA.	Locuiesc	în	Bellwood,	împreună	cu	
frumoasa mea soție, Jen, și cu adorabilii mei copii, Justice și Paxton . Predau alături 
de o echipă de 6 educatori, dintre care 3 suntem bărbați .
În al zecelea an de meserie, mi-am dat seama că cea mai bună modalitate de a stabili 
o conexiune cu copiii din clasă este prin muzică și mișcare . Inițial, prin 2009, am creat 
niște cântece și filmulețe la întâmplare pentru copiii de la clasă, în speranța că aceștia 
vor învăța și că se va forma o legătură (facilitată prin YouTube) între ei și părinții lor 
acasă, în fiecare seară (www .youtube .com/harrykindergarten) . Totuși, am observat 
că părinți și cadre didactice îmi frecventau canalul de YouTube tot mai mult și atunci 
mi-am dat seama de forță partajării „creațiilor mele” cu lumea întreagă . 86 de milioane 
de	vizualizări	mai	târziu,	canalul	de	YouTube	„Harry	Kindergarten	Music”	a	devenit	
cunoscut în predarea la nivel grădiniță și mă bucur că pot să vând materiale video și 
audio pe acest canal .

Carl Rogers - psiholog umanist
Carl Rogers (1902-1987) a fost un psiholog american, care este considerat fondatorul 
abordării umaniste în psihologie . Abordarea centrată pe om (PCA) este abordarea 
sa față de înțelegerea personalității și a relațiilor umane, bazându-se în principal pe 
empatie și pe opinii pozitive necondiționale .
PCA este aplicată cu succes în multe domenii, precum psihoterapie și consiliere (terapie 
centrată pe client), în educație (educație centrată pe elev/student), în organizații și 
în alte situații de grup . Rogers este considerat al șaselea cel mai important psiholog 
al secolului XX și al doilea clinician, după Sigmund Freud . Asociația psihologilor 
americani i-a conferit două premii pentru contribuții științifice speciale pentru munca 
sa de pionierat în domeniul psihoterapiei . (Sursa: Wikipedia)
Citate cunoscute:
•	 Paradoxul	este	că	mă	pot	schimba	numai	dacă	mă	accept	exact	așa	cum	sunt.
•	 O	viață	bună	este	un	proces,	nu	o	stare	de	spirit,	o	cale,	nu	o	destinație.
•	 Educat	este	doar	cel	care	a	învățat	să	învețe	și	să	se	schimbe.
•	 Dacă	li	se	permite	să	fie	ei	înșiși,	oamenii	sunt	frumoși	ca	apusurile.	Când	privesc	

un	apus,	nu	spun	niciodată	„portocaliul	din	colțul	din	dreapta	ar	trebui	să	fie	mai	
pal”.	Nu	încerc	să	controlez	un	apus,	ci	mă	minunez	în	fața	unicității	sale.

•	 „Nu	sunt	perfect...	Dar	sunt	suficient.”

Fișa de lucru 4.3.b
Biografii
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Joe Hogan - asistent medical afro-american
La	sfârșitul	anilor	1970,	Joe	Hogan	era	supraveghetor	într-un	spital	comunitar.	Câțiva	
ani	mai	târziu,	a	hotărât	să	își	schimbe	cariera	și	să	își	continue	studiile.	Hogan	a	
decis că cea mai bună modalitate de a se dezvolta profesional era să facă o facultate 
de asistenți medicali .
Din păcate, cel mai apropiat program universitar de acest gen de pe vremea aceea 
unde erau acceptați bărbați era prea departe . Joe a hotărât că distanța de peste 
250 km nu era deloc practică și a hotărât să își depună candidatura la Universitatea 
pentru femei din Mississippi . Universitatea i-a respins dosarul, dar i-a spus că îi puteau 
permite accesul la cursuri, însă nu va primi credite pentru acestea .
Astfel,	Hogan	a	dat	universitatea	în	judecată,	motivând	că	îi	încălca	drepturile	conferite	
prin Amendamentul 14 privind protecția egală . În 1982, tribunalul a decis în favoarea 
sa, punând capăt discriminării în toate școlile publice pentru asistenți medicali din țară . 
(Sursa: https://www .nursebuff .com/male-nurses-in-history/)

Sarah Amiri - cercetătoare șefă în Misiunea pe Marte a Emiratelor Arabe Unite
Sarah Amiri este vice manager de proiect și cercetătoare șefă în Misiunea pe Marte 
a Emiratelor Arabe Unite (EAU) . De asemenea, este președinta Consiliului științific al 
EAU . Având în vedere că țara ei se află într-un proces de tranziție din economie bazată 
pe petrol în economie bazată pe cunoștințe, științele joacă un rol important . Iar un plan 
cheie	este	acela	de	a	trimite	o	navă	spațială	(denumită	„Hope”)	fără	pilot	pe	Marte	până	
în anul 2021; nava va furniza date fără precedent despre clima de pe Planeta Roșie, dar 
totodată „va trimite un mesaj tinerilor noștri, respectiv că există o cale bazată pe știință și 
tehnologie, și care nu duce spre radicalizare) . Este o cale deschisă ambelor genuri: Sarah 
subliniază că cei mai mulți absolvenți de științe din EAU sunt femei, adăugând că: „În 
mod ironic, la cele mai multe întâlniri cu entități internaționale, eu sunt singura femeie .” 
(Sursa: https://www .weforum .org/focus/xxxx-10-interviews-with-inspiring-female-
scientists)
Citate:
„Este	o	investiție	în	viitorul	EAU,	în	diversificarea	economică	a	țării,	în	procesul	de	a	
deveni	nu	doar	utilizatori,	ci	producători	și	generatori	de	tehnologie,	iar	acesta	este	
singura	modalitate	în	care	ne	putem	apropia	de	o	economie	bazată	pe	cunoștințe	și	
în	care	putem	genera	informațiile	necesare	pentru	a	susține	economia.”
„Spațiul	cosmic	ne-a	fascinat	dintotdeauna,	pentru	că	este	atât	de	vast	și	ne	face	să	
ne	simțim	umili;	dinamica	cosmică	este	atât	de	complexă,	încât	mintea	umană	nu	a	
reușit	să	o	înțeleagă	pe	deplin.”
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Maryam Mirzakhani - prima femeie care a câștigat Medalia Fields pentru 
matematică (2014)
  Sursa: Wikipedia .org
Maryam Mirzakhani s-a născut în 1977 în Teheran, Iran . Încă de mică, era considerată 
un copil „excepțional” și talentat, iar, până în 1994, câștigase deja medalia de aur la 
Olimpiada internațională de matematică, fiind prima elevă din Iran în această poziție . 
După ce, în 1999, și-a luat licența în matematică de la Universitatea Tehnologică 
Sharif din Iran, s-a mutat în Statele Unite, unde și-a continuat studiile și obținut titlul 
de	doctor	de	la	Universitatea	Harvard.
Maryam Mirzakhani a predat la Universitatea Princeton (2004-2008), iar apoi la 
Universitatea Stanford (2008-2017) . Studiile sale au contribuit în mod semnificativ la 
dinamica și geometria suprafețelor și a modulelor Riemann .
În 2014, Mirzakhani a primit Medalia Fields (adesea descrisă drept Premiul Nobel în 
matematică), cea mai importantă distincție pe care o poate primi un matematician . 
Mirzakhani se considera un matematician „încet”, spunând că „pentru a găsi frumusețea 
matematicii, trebuie să investești timp, energie și efort .” Pentru a rezolva diverse 
probleme, Mirzakhani mâzgălea diverse lucruri pe foi de hârtie și scria formule 
matematice în jurul acelor desene . Ea spunea: „Nu am o rețetă anume (pentru noi 
demonstrații) . . . E ca și cum te-ai pierde în junglă și ai încerca să te folosești de toate 
cunoștințele pe care le ai la dispoziție pentru a găsi trucuri noi; cu puțin noroc, vei 
găsi calea spre civilizație .”
Maryam Mirzakhani a murit în iulie 2017, la vârsta de 40 de ani, după o lungă luptă 
cu cancerul .
Citate cunoscute:
„E	amuzant,	e	ca	un	puzzle	sau	ca	un	exercițiu	de	unit	punctele	dintr-un	joc	cu	detectivi.”
„Poate	că	(matematica)	mă	entuziasmează,	pentru	că	o	iau	ca	pe-o	provocare.	Pentru	
a	găsi	frumusețea	matematicii,	trebuie	să	investești	energie	și	efort.”	„Folosește-ți	
toate	cunoștințele	pentru	a	găsi	trucuri	noi;	cu	puțin	noroc,	vei	găsi	calea.”
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Grace Hopper - matematician, amiral în marină, lider militar, programatoare
Surse: https://www .pcsteps .gr/106609-διάσημες-γυναίκες-προγραμματίστριες, 
www .wikipedia .org, https://www .famousscientists .org, http://www .
amazingwomeninhistory .com/amazing-grace-hopper-computer-programmer/
Grace	Brewster	Murray	(căs.	Grace	Hopper)	s-a	născut	la	9	decembrie	1906	în	New	
York . A studiat matematică și fizică la Vassar College, iar apoi și-a făcut studiile de 
masterat în matematică la Universitatea Yale, absolvind în 1934, după care a devenit 
prima femeie care a obținut titlul de doctor în matematică de la Universitatea Yale .
Grace	Hopper	a	fost	lector	universitar	de	matematică	la	Vassar	College	până	în	1943,	
când s-a alăturat Marinei Americane . A fost imediat repartizată alături de personalul 
de	programare	care	lucra	cu	noul	computer	Mark I	la	Universitatea	Harvard.
În anii 1940, împreună cu colegii ei, Grace a descoperit că o molie vie blocată în unul 
din întrerupătoarele electrice care controla un circuit era cauza unei erori recurente 
la computerul Mark II - aceștia au depanat (debugged) computerul prin îndepărtarea 
moliei, astfel introducând ciudatul termen în limbajul obișnuit al informaticii .
După cel de-al Doilea Război Mondial, Grace a lucrat în continuare ca cercetătoare 
la	Harvard,	ca	detașată	a	Marinei.	În	anii	1950,	în	calitatea	sa	de	matematician	șef	la	
Eckert-Mauchly Computer Corporation, a creat un „compilator”, adică un program 
care traduce codul sursă scris într-un anumit limbaj de programare într-un alt limbaj, 
de regulă mai puțin complex - la momentul acela, a fost o invenție revoluționară, 
deoarece computerele erau folosite exclusiv pentru calcule .
În	1959,	Grace	Hopper	a	fost	consultant	tehnic	pentru	consorțiul	care	a	creat	limbajul	
de programare COBOL, un limbaj de programare standard care poare fi utilizat pe orice 
calculator și care este utilizat și în zilele noastre în softurile de procesare a comenzilor 
online . În 1973, Grace a devenit căpitan . În anii 1970, a făcut muncă de pionierat în 
domeniul creării și implementării unor standarde tehnologice în Marina americană . 
Testele și standardele create de ea au fost apoi adoptate de Institutul Național de 
Standarde, contribuind la dezvoltarea ulterioară a programării .
Grace și-a continuat muncă până la vârsta de 80 de ani . Când s-a pensionat, a primit 
Medalia pentru merite deosebite în serviciul apărării, cea mai înaltă onoare acordată 
de Ministerul american al apărării pentru servicii în afara câmpului de luptă . Apoi, a 
fost consultantă pentru Digital Equipment Corporation până în 1992, când a decedat .
În	timpul	vieții	sale,	Grace	Hopper	a	primit	40	de	titluri	onorifice	de	la	universități	din	
întreaga lume, precum și numeroase premii și distincții, printre care și Medalia națională 
pentru tehnologie în anul 1991, fiind prima femeie care a primit-o în nume propriu .
Cunoscută și ca „Amazing Grace”, aceasta este un model și o inspirație pentru femei 
care, în prezent, lucrează în diverse domenii din sfera STEM . Fără eforturile și lui 
Grace	Hopper	și	fără	ideile	ei	de	dezvoltare	a	programării	computerelor,	domeniul	
informaticii așa cum îl cunoaștem noi ar fi fost foarte diferit .
Citate cunoscute:
„În	port,	navele	sunt	în	siguranță.	Dar	nu	de	asta	construim	nave.	Ieșiți	pe	mare	și	
întreprindeți	activități	noi.”
„Oamenii	sunt	alergici	la	schimbare.	Atât	de	mult	le	place	să	spună:	<<Întotdeauna	
am	făcut	lucrurile	în	felul	acesta.>>	Eu	încerc	să	mă	lupt	cu	această	atitudine.	De	asta	
am	pe	perete	un	ceas	care	funcționează	în	sens	invers	acelor	de	ceasornic.”
„Dincolo	de	compilator,	cel	mai	important	lucru	pe	care	l-am	făcut	a	fost	să	îi	învăț	pe	
tineri.	Știți,	acum	vin	la	mine	și-mi	spun:	<<Credeți	că	pot	face	asta?>>	Eu	le	răspund:	
<<Încearcă.>>	Și	îi	susțin.	De	asta	au	nevoie.	Le	urmăresc	activitatea	pe	măsură	ce	
trec	anii	și	îi	mai	agit	din	când	în	când,	să	nu	cumva	să	uite	să-și	asume	riscuri.”
„Lucrurile	se	pot	gestiona,	oamenii	nu.	Oamenii	se	conduc.”
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Sheryl Sandberg - șefă operațiuni la compania Facebook, directoare 
tehnologică, activistă și autoare feministă 
Sursa: www .wikipedia .org
Sheryl Kara Sandberg (n . 28 august 1969, SUA) este directoare tehnologică, activistă 
și scriitoare . Este șefă de operațiuni la compania Facebook și fondatoare a Leanin.
org, Fundația Lean	In . În iunie 2012, a fost aleasă ca membră a consiliului director al 
companiei Facebook, devenind prima femeie din acest consiliu .
Înainte să devină șefă operațiuni la Facebook, Sandberg a fost vice-președintă a 
diviziei globale de vânzări online și de operațiuni a companiei Google . De asemenea, 
face parte din consiliile directoare ale Women	for	Women	International, Center for 
Global Development și V-Day .
La 11 martie 2013, Sandberg a publicat prima sa carte, intitulată „Lean	In:	Women,	
Work,	and	the	Will	to	Lead”, co-autor: Nell Scovell . Conform acestui volum, încă 
există obstacole în calea asumării unor roluri de leadership de către femei la locul 
de muncă, precum discriminare, atitudini sexiste pe față sau ascunse, precum și 
hărțuire sexuală . Sandberg afirmă că există și dificultăți create chiar de femei, prin 
internalizarea discriminării sistematizate și a rolurilor de gen impuse de societate . Ea 
este de părere că, pentru a schimba ceva, femeile trebuie să spargă aceste bariere 
societale și personale, luptând să obțină și asumându-și roluri de conducere . Scopul 
final este acela de a le încuraja pe femei să preia poziții de leadership, pentru că, spune 
Sandberg, cu cât există mai multe voci feminine în funcții de autoritate, cu atât vor 
exista mai multe șanse egale pentru toată lumea . Începând cu toamna anului 2013, 
s-au vândut peste un milion de exemplare ale acestei cărți, ajungând în topul listelor 
de bestsellere încă de la lansare .
În 2012, Sandberg a fost inclusă pe lista Time 100, un top realizat anual de revista Time, 
care conține numele celor mai influenți oameni din lume . Începând cu iunie 2015, 
Sandberg are o avere în valoare de 1 miliard de dolari americani, datorită acțiunilor 
deținute la Facebook și alte companii .
Citate din Sandberg:
„O	lume	cu	adevărat	egală	este	cea	în	care	femeile	conduc	jumătate	din	țări	și	din	
companii,	iar	bărbații	se	ocupă	de	jumătate	din	case.”
„Ce	ai	face	dacă	nu	ți-ar	fi	teamă?”
„Când	îți	cauți	următorul	mare	scop,	nu	vei	găsi	ceva	care	să	ți	se	potrivească	perfect.	
Trebuie	să	îți	asumi	oportunitățile	și	să	le	faci	să	ți	se	potrivească,	nu	invers.	Capacitatea	
de	a	învăța	este	cea	mai	importantă	calitate	a	unui	lider.”
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Durata: 
60 de minute

Obiective de învățare
•	 Să	afle	despre	bărbați	care	au	ales	un	drum	profesional	neconvențional	și	au	avut	

succes
•	 Să	exploreze	modul	în	care	acești	bărbați	au	depășit	barierele	de	gen	din	jurul	

profesiilor lor
•	 Să	încurajeze	băieții	să	gândească	în	afara	cutiei	și	să	exploreze	cariere	în	domenii	

ale asistenței sau în domenii care, în prezent, sunt dominate de femei
•	 Să	inspire	tinerii	să	își	urmeze	visele	și	aspirațiile,	să	îi	 încurajeze	să	spargă	

stereotipurile de gen și să exploreze un spectru mai larg de ocupații

Materiale necesare:
Studii de caz pentru fiecare grup

Sugestie de implementare:
1 . Informați elevii/elevele că tema acestei activități se referă la bărbați în domenii 

dominate de femei, cum ar fi profesiile legate de asistență .
2 . Împărțiți clasa în 3 grupuri mixte . Fiecare grup va primi un exemplar al unui studiu 

de caz despre bărbați care lucrează în domenii asociate asistenței (asistență 
medicală și socială) .

3 . Grupurile au la dispoziție 30 de minute pentru a citi studiile de caz și a pregăti o 
scurtă prezentare despre persoana alocată lor, pe care o vor susține în fața clasei . 
În procesul de pregătire a prezentării, se pot folosi de întrebările de la sfârșitul 
studiilor de caz .

4 . După ce grupurile au terminat ce aveau de făcut, pot începe prezentările .
5 . La sfârșitul fiecărei prezentări, încurajați elevii să pună întrebări .

6 . După ce toate grupurile și-au susținut prezentările, încheiați exercițiul cu o sesiune 
scurtă de discuții:
•	 Ce	v-a	impresionat	din	studiile	de	caz?
•	 Ați	spune	că	bărbații	din	studiile	de	caz	sunt	bărbați	de	succes?	De	ce	da/nu?
•	 Care	sunt	mesajele	cheie	ale	acestor	studii	de	caz?

Activitatea 4.4. - 
De ce există atât de puțini asistenți sociali bărbați?
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•	 Credeți	că	băieții	și	fetele	au	aptitudini	și	capacități	diferite	în	domeniul	asistenței?	
Oare fetele exprimă grija față de alții mai bine?

•	 De	ce	credeți	că	numărul	bărbaților	care	își	aleg	cariere	în	domeniul	asistenței	
este atât de mic?

•	 Care	sunt	principalele	obstacole	de	care	se	lovesc	bărbații	când	își	aleg	o	carieră	
într-un domeniul dominat de femei?

•	 Cum	putem	încuraja	mai	mulți	băieți	să	opteze	pentru	meserii	 în	domeniul	
asistenței?
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Studiul de caz 1 - De ce există atât de puțini asistenți sociali bărbați? 
De David Galley, drd., și Margarete Parrish, lector universitar la Universitatea din 
Bournemouth
https://www .theguardian .com/social-care-network/2014/jul/25/why-so-few-
male-social-workers publicat inițial la 25 iulie 2014 08 .30 BST - Extras din articolul 
original

Domeniul asistenței sociale este dominat de femei, atât în mediul academic, cât și 
în practică . Deși valorile și etica asistenței sociale transcend genul, acest domeniu 
include, de multă vreme, tradiții feministe, umaniste și filantropice, susținând, în 
principal, drepturile și nevoile femeilor . Bărbații sunt vizibil absenți din prima linie 
a serviciilor, fiind totuși destul de prezenți în roluri de management . Încă din etapa 
de instruire în domeniul asistenței sociale, studenții bărbați sunt, în continuare, o 
minoritate, iar peste 75% din asistenții sociali calificați din Marea Britanie sunt femei .
Dincolo de rolurile de management, unii oameni contestă adecvarea includerii 
bărbaților în sfera asistenței sociale, citând motive legate de capacitatea emoțională, 
până la cât este de adecvat ca aceștia să lucreze cu copii vulnerabili . Unii studenți 
și practicieni bărbați raportează experiențe de excludere, fiind refuzați ca parteneri 
de lucru în cazuri complexe de către femei, motivându-se în mod explicit genul lor . 
Unii s-au confruntat cu acuzații de abuz asupra copiilor . Astfel, se ridică întrebări cu 
privire la posibilele dezavantaje cu care se confruntă studenții la asistență socială în 
timpul studiilor .
Motivele reale ale dezechilibrului de gen în domeniul asistenței sociale sunt complexe . 
Ca profesie, aceasta are un statut scăzut și oferă salarii mai mici decât alte ocupații 
comparabile . Este posibil să se aplice și prejudecăți de gen cu privire la rolul de 
îngrijire, considerat mai potrivit pentru femei . În special ca reacție la acuzațiile privind 
abuzul asupra copiilor, este posibil ca unii bărbați să fie reticenți la a intra în domeniul 
asistenței sociale, deoarece acesta este asociat cu practici de protecție a copiilor . 
Totodată, cerințele privind intrarea la facultatea de asistență socială, nivel licență, sunt 
tot mai mari, iar rezultatele academice ale studenților bărbați par să scadă, comparativ 
cu cele ale colegelor lor .
Rezultatele cercetărilor aflate în desfășurare despre prejudecățile de gen din asistența 
socială nu sunt simple . Comparativ cu studentele, studenții bărbați prezintă un nivel 
mai ridicat de uzură pe perioada studiilor . În plus, aceștia raportează că, pe perioada 
practicii profesionale, se lovesc frecvent de diverse probleme . Există dovezi că studenții 
bărbați sunt identificați de cadrele didactice drept „specie rară”, într-un mediu în care 
discuțiile dominate de femei pot atinge tonalități și conținuturi anti-bărbați .

Fișa de lucru 4.4. - 
De ce există atât de puțini asistenți sociali bărbați?
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Absolvenții bărbați de asistență socială care se confruntă cu realitatea rolurilor 
profesionale raportează că, în identitatea lor profesională, sunt necesare și alte 
stimulente decât recompensa financiară și statutul profesional . De asemenea, 
consideră că aptitudinile lor în domeniul asistenței sociale sunt ușor transferabile 
către o gamă largă de roluri profesionale, nu „doar spre management” .
Este posibil să existe nevoia ca asistenții sociali, în calitate de protectori ai societății, să 
reprezinte mai bine comunitățile pe care le deservesc, fiecare prezentând perspective 
diferite . Este posibil ca, dacă am avea mai mulți bărbați în linia întâi, să oferim modele 
pozitive pentru copii, în cazurile în care figura masculină din familie le-a făcut rău, ori 
să oferim persoanelor în vârstă (mai ales bărbaților) o gamă mai largă de opțiuni de 
persoane care să le evalueze nevoile .

Întrebări de discutat cu colegii de grup în procesul de pregătire a prezentării:
•	 Ce	v-a	impresionat	în	mod	special	din	studiul	de	caz?
•	 De ce își aleg bărbații cariere în asistență socială? Ce îi inspiră să facă această 

alegere?
•	 Cu ce dificultăți se confruntă bărbații care lucrează în domenii conexe asistenței 

sociale?
•	 Ce legătură există între aceste dificultăți/obstacole și stereotipurile de gen?
•	 Cum se pot depăși dificultățile/obstacolele menționate?
•	 Cum putem încuraja mai mulți bărbați să urmeze o carieră în asistență socială?
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Studiul de caz 2 - „Călătoria unui bărbat în domeniul asistenței medicale”, de 
Richard Stiles, asistent medical autorizat http://www .modernmedicine .com/modern-
medicine/content/finding-their-niche-why-men-choose-nursing, Februarie 2008 
– Extras din articolul original

La	35	de	ani,	Richard	Stiles	a	lăsat	în	urmă	o	carieră	profitabilă	într-o	companie	de	
analiză	corporate	și	s-a	înscris	la	un	curs	de	asistență	medicală.	Nu	se	poate	plânge	
că	nu	l-a	avertizat	nimeni	despre	provocările	acestei	meserii.	Stiles	ne	împărtășește	
povestea	sa:	ne	spune	ce	l-a	împins	spre	asistență	medicală	și	de	ce	rămâne	în	acest	
domeniu.
Mă gândeam deja de o bună bucată de vreme să fac o schimbare profesională . Îmi 
doream să fac ceva mai benefic pentru societate, ceva care să nu aibă legătură cu 
banii . Voiam să dau ceva înapoi lumii . Ce m-a convins să iau decizia finală de a deveni 
asistent medical? Tatăl meu a fost diagnosticat cu cancer . Mama mea, asistentă 
medicală în pensie, a fost extraordinară în acea perioadă . Competențele profesionale 
și compasiunea ei au fost o adevărată binecuvântare pentru tata, dar și pentru mine . 
Au mai existat și alți oameni care m-au ajutat să iau această decizie . În perioada când 
tatăl	meu	era	în	spital,	dar	și	când	a	murit,	asistentele	de	la	Spitalul	Hot	Spring	County	
Memorial au fost și ele o binecuvântare și au avut un impact pozitiv foarte important 
în această experiență . Grija și atenția lor față de tata mi-au arătat foarte clar ideea 
de bază a asistenței medicale: nu e vorba doar de grija față de pacient, ci și față de 
întreaga familie a acestuia .

Vocea experienței
Copil fiind, nu m-am gândit deloc să lucrez în acest domeniu, cu toate că mama era 
asistentă . Poate din cauză că nu văzusem niciun model masculin în acest domeniu . 
Când i-am spus mamei despre decizia mea, m-a susținut foarte mult . Totuși, era 
îngrijorată că mă voi lovi de tot felul de obstacole . De asemenea, era îngrijorată de 
faptul că treceam de la o carieră unde aveam mare succes si câștigam foarte bine, la 
o carieră extrem de exigentă, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional . Mama 
a încercat să îmi spună despre realitățile dure din asistența medicală, cum ar fi orele 
lucrate peste program sau turele imposibile . Totuși, eram hotărât să merg mai departe 
pe acest drum .

Să trecem la treabă
La	Școala	de	asistenți	medicali	Hunter-Bellevue	din	New	York	a	fost	super;	când	
m-am înscris, în 2003, eram unul din 10 bărbați dintr-un total de 80 de persoane . 
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Profesorii erau adevărate modele . Mă simțeam cu atât mai hotărât și mai sigur pe 
mine,	întorcându-mă	la	școală	ca	adult	trecut	prin	viață.	Și	a	meritat:	am	absolvit	
printre primii și am primit un premiu de leadership .
Am ales să lucrez la Departamentul pentru veterani, datorită experienței mele militare 
(fusesem militar în rezervă și am făcut parte din forțele aeriene americane) și datorită 
dorinței mele de a contribui la viața unei comunități care a făcut atât de multe pentru 
țara noastră . 

Ce înseamnă să fii bărbat și, în același timp, asistent medical?
Genul meu nu a reprezentat nicio problemă . Ba chiar m-a ajutat când munca era mai 
grea din punct de vedere fizic - de exemplu, bărbat fiind, mi se cere de multe ori să 
ridic diverse obiecte grele . Un dezavantaj al faptului că suntem bărbați în domeniu 
este că ni se cere adesea să îndeplinim sarcinile dificile din punct de vedere fizic, 
motiv pentru care pierdem timp prețios departe de pacienții noștri . De asemenea, au 
existat asistenți și asistente extraordinari/extraordinare care m-au luat sub aripa lor 
protectoare . Asistenta șefă, Tanya Garcia, și mentora mea, Suzanne Ly, au jucat un 
rol extrem de important în lansarea mea în domeniu .
Au existat momente când anumiți pacienți nu s-au simțit confortabil în prezența unui 
asistent bărbat . Eu le explic foarte clar pacienților că rolul meu este să îi ajut, dar că 
înțeleg și că au dreptul să beneficieze de tipul de îngrijire pe care și-l doresc . Dacă nu 
se simt confortabil în prezența unui asistent bărbat, voi găsi un înlocuitor . Am avut și 
pacienți care au dorit să discute cu mine în mod special despre anumite aspecte ale 
îngrijirii tocmai pentru că sunt bărbat . Așadar, cred că avantajele și dezavantajele de 
a fi asistent medical bărbat într-o meserie predominant feminină se compensează .

Sursă de mândrie
Obiectivele carierei mele în asistență medicale sunt în continuă schimbare . Am de 
gând să îmi continui studiile cu un masterat în asistență medicală pentru adulți/în 
geriatrie . Am opțiuni nelimitate în acest domeniu și mă bucur de procesul de învățare, 
gândindu-mă, în același timp, unde mă va duce următoarea etapă a carierei mele . În 
ciuda anumitor neliniști, totul s-a așezat frumos . Acum, pot spune că a meritat . Am 
o meserie în care ajut oameni în fiecare zi și sunt mândru să spun că sunt asistent 
medical .

Întrebări de discutat cu colegii de grup în procesul de pregătire a prezentării:
•	 Ce	v-a	impresionat	în	mod	special	din	studiul	de	caz?
•	 De ce își aleg bărbații cariere în asistență medicală? Ce îi inspiră să facă această 

alegere?
•	 Cu ce dificultăți se confruntă bărbații care lucrează în domenii conexe asistenței 

medicale?
•	 Ce legătură există între aceste dificultăți/obstacole și stereotipurile de gen?
•	 Cum se pot depăși dificultățile/obstacolele menționate?
•	 Cum putem încuraja mai mulți bărbați să urmeze o carieră în asistență medicală?
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Studiul de caz 3. - Găsirea nișei potrivite: de ce aleg bărbații să devină asistenți 
medicali
De Diane Weber, Februarie 2008 – Extras din articolul original
http://www .modernmedicine .com/modern-medicine/content/finding-their-niche-
why-men-choose-nursing, 

Dacă întrebi un bărbat de ce s-a făcut asistent medical, probabil că va enumera niște 
motive familiare: îi place să ajute oameni, rezonează cu filozofia de compasiune și de 
grijă care stă la baza acestui domeniu și își dorește să își aducă contribuția la societate . 
De	asemenea,	îi	place	să	educe	pacienți	și	să	interacționeze	cu	ei.	Și	preferă	să	nu	
fie de gardă sau să se lovească de stresul meseriei de medic . Însă, dacă îl întrebi ce 
părere au familia, prietenii și cunoștințele lui despre alegerea sa profesională, probabil 
că îți va răspunde cu un oftat . Stereotipurile adânc înrădăcinate dispar foarte greu, 
iar domeniul asistenței medicale este, în continuare, predominant feminin . 

Un drum presărat cu greutăți
„Cele mai dificile obstacole bazate pe gen apar în timpul studiilor”, spune O’Lynn, co-
editor al volumului „Men	in	Nursing:	History,	Challenges	and	Opportunities”, apărut 
în anul 2007 . „Profesorii universitari încearcă, în continuare, să îi încadreze pe băieți 
în tipare ale unor asistente femei, discreditând paleta largă a stilurilor de îngrijire .”
Limbajul gândit pentru femei este numai o fațetă a problemei . Asociația americană 
a asistenților medicali s-a angajat în mod ferm să modifice referirile la femei din 
standardele de lucru și din codul de etică, și, cu toate că materialele nou publicate 
ar trebui să includă atât forme feminine, cât și masculine, unii autori nu țin cont de 
asta . O altă problemă este că multe facultăți nu se dedică în mod serios atragerii de 
studenți bărbați . Sigur că facultățile și-ar dori mai mulți studenți bărbați, dar sunt 
puține instituțiile care chiar fac eforturi concrete de a-i atrage . De asemenea, lipsesc 
cu desăvârșire modelele și mentorii bărbați .

Probleme cu care se confruntă bărbații
Cu siguranță că încă mai sunt multe chestiuni legate de gen cu care se confruntă 
bărbații care aleg să lucreze ca asistenți medicali . Societatea consideră că această 
meserie este tipic feminină și deci apare așteptarea ca bărbații care își aleg o astfel 
de	carieră	să	fie	puțin	efeminați.	Și,	având	în	vedere	aceste	stereotipuri,	nici	nu	e	de	
mirare că atât de puțini bărbați aleg meserii în acest domeniu .
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Cum sunt văzuți asistenții medicali bărbați
Reacțiile față de asistenții medicali bărbați variază, în funcție de oamenii implicați în 
situația respectivă . Deși, uneori, pacienții sunt surprinși când îi îngrijește un asistent 
bărbat, de cele mai multe ori îi acceptă ca și pe femei - dar nu întotdeauna .
„Au fost câteva situații în care femei le nu s-au simțit confortabil în prezența mea”, 
spune Jensen . „Atunci când vine vorba despre chestiuni de îngrijire personală sau 
de activități zilnice, unele femei - de regulă, cele mai în vârstă - devin mai timide . Însă, 
din experiența mea, odată ce clarificăm că nu eu mă ocup de respectivele chestiuni, 
ci infirmiera, nu mai sunt probleme .”
Rodney Gorman, asistent pe ambulanța aeriană a Forțelor aeriene în rezervă, deschide 
un alt subiect sensibil: „Când intru într-o încăpere, pacienții presupun că sunt medic . 
Oamenii trebuie să știe că și bărbații pot fi asistenți foarte buni, la fel cum femeile 
pot fi medici foarte buni .” „Unii consideră că funcția de asistent medical este o etapă 
în cariera de medic .”, adaugă el . „Le explic întotdeauna că aș fi putut deveni medic 
dacă mi-aș fi dorit asta, dar am ales să fiu asistent medical, datorită modului nostru 
de abordare față de îngrijirea medicală .”
Cu toate că multe asistente femei se înțeleg foarte bine cu asistenții bărbații, uneori 
pornește un război la sexelor de la simplul fapt că mințile acestora procesează 
informația	și	abordează	rezolvarea	problemele	în	mod	diferit.	Și,	având	în	vedere	să	
relațiile și tiparele feminine de comunicare predomină, este posibil ca bărbații să simtă 
că vocea lor nu se face auzită . „În majoritatea situațiilor, așa-numitul club al fetelor 
este atât de strâns încât nu mai rămâne loc pentru bărbați .”
Uneori, asistenții bărbați sunt adesea folosiți doar pentru „mușchii” lor, lucru pe care 
unii bărbați nu îl suportă . Jensen se consideră insultat când e privit așa . „Nu-mi place 
când sunt privit de parcă numai forța brută ar fi de mine . Rolul meu include sprijin 
emoțional și multe altele . Sunt la fel capabil de compasiune și de empatie în îngrijirea 
oamenilor ca o asistentă femeie .

Fac diferența
Cu toate că bărbaților asistenți medicali nu le e întotdeauna ușor, ei își iubesc în 
continuare meseria și încurajează fără ezitare alți bărbați să se implice în domeniu . 
„Dacă ești independent, nu te deranjează să spargi rolurile tradiționale și culturale de 
gen și nu-ți pasă ce cred alții, ridică ștacheta sus și devino asistent medical”, îndeamnă 
Raper . „Satisfacția personală și profesională vă poate depăși cu ușurința investiția .”
O’Lynn adaugă: „Să nu aveți impresia că trebuie să dovediți ce puteți pentru că 
majoritatea oamenilor se așteaptă ca asistentele să fie femei . Învățați de la cei din jur, 
dar nu puneți presiune pe voi să respectați tiparul asistentei ideale . În schimb, mizați 
pe trăsăturile pozitive pe care le aduceți într-o situație medicală . Educați-i pe cei din 
jur cu privire la talentele și aptitudinile voastre unice și primiți cu brațele deschise 
talentele și aptitudinile celor din jur .

Întrebări de discutat cu colegii de grup în procesul de pregătire a prezentării:
•	 Ce	v-a	impresionat	în	mod	special	din	studiul	de	caz?
•	 De ce își aleg bărbații cariere în asistență medicală? Ce îi inspiră să facă această alegere?
•	 Cu ce dificultăți se confruntă bărbații care lucrează în domenii conexe asistenței medicale?
•	 Ce legătură există între aceste dificultăți/obstacole și stereotipurile de gen?
•	 Cum se pot depăși dificultățile/obstacolele menționate?
•	 Cum putem încuraja mai mulți bărbați să urmeze o carieră în asistență medicală?
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Durata: 
45-60-90 de minute

Obiective de învățare
•	 Să	reflecteze	asupra	așteptărilor	privind	viața	lor	în	următorii	ani	și	să	analizeze	

cât de fezabile sunt visurile lor
•	 Să	reflecteze	și	să	conteste	stereotipurile	de	gen	reproduse	în	așteptările	tinerilor	

privind viața lor
•	 Să	îi	inspire	pe	tineri	să	se	gândească	la	viitorul	lor	pornind	de	la	propriile	talente,	

interese, aptitudini, abilități, vise și aspirații, fără a se lăsa limitați de genul lor și 
de așteptările altora de la ei

Materiale necesare:
•	 Foi	mari	de	hârtie	(de	flipchart	sau	de	carton)	-	câte	una	pentru	fiecare	elev/ă
•	 Markere,	carioci,	creioane	colorate,	acuarele	etc.
•	 Materiale	pentru	colaje	(decupaje	din	reviste	etc.)
•	 Plastilină	sau	bandă	adezivă	pentru	a	lipi	posterele	pe	perete
•	 Eventual	un	alt	spațiu	pentru	expunerea	expoziției,	în	cazul	în	care	sala	de	clasă	

este prea mică

Sugestie de implementare:
1 . Rugați elevii/elevele să își imagineze viața lor peste 15 ani . Vor realiza un desen 

sau un poster care să îi reprezinte pe ei și viața lor profesională peste 15 ani .
2 . Pentru a-i ajuta să își imagineze cum va arăta viața lor în viitor, rugați-i să surprindă 

următoarele aspecte pe postere: 
- Cum vei arăta peste 15 ani?
- Ești căsătorit/ă? Ai un partener/o parteneră? 
- Ai copii? 
- Unde locuiești?
- Unde lucrezi? Ce funcție ai?
- Te consideri un profesionist de succes?
- Ce le-ai spune tinerilor care îți cer sfaturi despre cum să obțină ceea ce își 

doresc?
- Care crezi că este cel mai frumos aspect al vieții tale?

Activitatea 4.5. - 
Viața mea peste 15 ani

Adaptată după Sanchís, R . (2006), „Todo	por	amor? Una experiencia educativa 
contra	la	violencia	a	la	mujer.” Barcelona: Octaedroc .
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3 . Acordați-le elevilor aproximativ 30 de minute pentru a crea posterele . După ce au 
terminat cu toții posterele, le pot expune pe pereți . Apoi, „artiștii” pot hotărî dacă 
vor să își semneze „operele” sau nu . Evident, expoziția este opțională, iar elevii nu 
trebuie să se simtă presați să își expună lucrările dacă nu se simt în largul lor .

4 . După pregătirea expoziției, elevii se plimbă prin „galerie”, acordând mare atenție 
fiecărui exponat . Vor avea la dispoziție 15 de minute .

5 . După ce elevii au vizitat expoziția, reuniți clasa și invitați-i să se gândească la ce 
au văzut în expoziție,

6 . Discuții:
•	 V-a	plăcut	expoziția?
•	 Ce	v-a	plăcut	mai	exact?
•	 Cum	s-au	imaginat	colegii/colegele	peste	15	ani?
•	 Ce	au	prezentat	ca	fiind	cel	mai	frumos	aspect	al	vieții	lor?
•	 Avem	exponate	ce	surprind	profesii	care	sparg	„normele”	de	gen?
•	 Revenind	la	întrebarea	de	la	început,	cum	pot	tinerii	să	obțină	ceea	ce	își	doresc	

în viață? Cum pot ajunge ceea ce își doresc? 

Sfaturi utile:
•	 În	cazul	în	care	nu	aveți	suficient	timp	la	dispoziție,	rugați	elevii	să	pregătească	

posterele acasă, pornind atelierul din etapa de expoziție .
•	 În	cazul	în	care,	din	punct	de	vedere	logistic	și	din	lipsă	de	spațiu,	este	dificil	să	

expuneți posterele sub formă de „expoziție”, rugați-i pe tineri să se așeze în cerc 
și să își prezinte posterele în mod voluntar, dacă se simt confortabil să facă asta .
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Durata: 
30-45 minute

Obiective de învățare
•	 Să	îi	ajute	pe	elevi	să	înțeleagă	în	profunzime	impactul	stereotipurilor	 la nivel 

personal atunci când fac alegeri privind viitorul .
•	 Să	faciliteze	înțelegerea	în	profunzime	a	felului	în	care	segregarea	educațională	și	

ocupațională sunt relevante în mod direct în viața tinerilor, dar și cum stereotipurile 
și normele de gen pot limita dezvoltarea deplină a acestora .

•	 Să	îi	încurajeze	pe	tineri	să	exploreze	modalități	de	a-și	susține	punctele	de	vedere	
și să le dea forța de a lupta pentru visurile lor .

•	 Să	consolideze	cunoștințele	acumulate	pe	parcursul	celor	4	arii	tematice.

Materiale necesare:
Aplicația „Dream Fighters” descărcată din Google Play Store sau din Apple Store pe 
telefoane mobile sau pe tablete (menționăm că aplicația nu se poate descărca pe 
computer/laptop) .

Sugestie de implementare:
1 . Activitatea se poate utiliza în diverse moduri, în funcție de timpul pe care îl aveți 

la dispoziție și de accesul la telefoane inteligente sau tablete în timpul orelor de 
curs . Elevii pot juca jocul acasă, urmând să discute despre acesta la clasă în ziua 
următoare .

2 . În cazul în care aveți acces la telefoane mobile și/sau tablete în timpul orei, puteți 
împărți elevii în perechi sau grupuri de câte trei (în funcție de câte dispozitive 
mobile sunt disponibile) pentru a juca jocul la clasă . Dacă doresc, elevii se pot 
juca și individual .

3 . Alocați câte un personaj fiecărei perechi/fiecărui grup, pentru a asigura expunerea 
la toate personajele .

4 . Acordați perechilor/grupurilor 10-15 minute pentru a se juca . Puteți organiza 
activitatea sub formă de concurs, spunându-le copiilor că scopul e să obțină cât 
mai multe puncte și că grupul cu cel mai mare scor va câștiga .

5 . Când perechile/grupurile vor fi terminat jocul, reuniți clasa pentru o scurtă sesiune 
de discuții . Dacă mai aveți timp, îi puteți încuraja să continue jocul, dar alegându-și alt 
personaj . Încurajați-i să își construiască o strategie la cele spuse de cei care vor să le 
năruiască visurile, pentru a-i combate mai eficient și a obține cât mai multe puncte .

Activitatea 4.6. - 
Luptă pentru visurile tale

Adaptată după Sanchís, R . (2006), „Todo	por	amor? Una experiencia educativa 
contra	la	violencia	a	la	mujer.” ona:



93

6 . Discuții
Începeți prin a cere perechilor/grupurilor să menționeze câteva idei despre personajele 
cu care au jucat și despre distrugătorii de visuri pe care i-au întâlnit; discutați toate 
cele 4 personaje . Apoi, puteți începe conversația despre jocul în sine, pornind de la 
întrebările de mai jos .
•	 Cum	v-ați	simțit	jucând	acest	joc?	Ce	v-a	impresionat	cel	mai	mult?
•	 Ce	v-a	plăcut	la	personajul/personajele	selectat(e)?
•	 Cum	v-ați	simțit	când	ați	înfruntat	distrugătorii	de	visuri?
•	 Vi	s-a	părut	frustrant	uneori?	De	ce?
•	 De	ce	provocări	s-au	lovit	personajele	când	le-au	spus	celor	din	jur	despre	visurile	

lor?
•	 Ce	stereotipuri	de	gen	ați	identificat	când	tinerii	și-au	exprimat	dorința	de	a	urma	

un drum considerat „neconvențional”? De exemplu, de ce stereotipuri s-a lovit 
Maria când a spus că vrea să devină jucătoare de fotbal sau Elena când a menționat 
cariera de inginer mecanic? Dar Andy și Cristi când au vorbit despre asistență 
medicală, respectiv balet?

•	 Ați	întâlnit	și	persoane	care	au	susținut	personajele	principale?	De	ce?	De	ce	nu?	
Dar persoane care aveau intenția de a-i susține dar care, în realitate, nu au făcut 
asta? De ce?

•	 Care	credeți	că	este	obiectivul	central	al	jocului?
•	 Cei	care	ați	obținut	scoruri	mari,	cum	ați	făcut	asta?	Ce	strategie	ați	avut?	Cum	ați	

reușit să țineți piept distrugătorilor de visuri?
•	 Care	e	legătura	dintre	acest	joc	și	realitățile	cu	care	se	confruntă	tinerii?	Credeți	

că este relevant? În ce fel?
•	 În	viața	reală,	pot	tinerii	să	își	mențină	aspirațiile	și	dorințele?	Cum	pot	ei	să	le	facă	

față distrugătorilor de visuri și să lupte pentru ce-și doresc?
•	 Ce	elemente	învățate	din	joc	puteți	utiliza	în	viața	reală	pentru	a	lupta	pentru	visurile	

voastre?

Sfaturi utile
•	 Este	important	ca	tinerii	să	aibă	teme	asupra	cărora	să	reflecteze,	care	să	îi	ajute	

să rezolve anumite situații-dilemă bazate pe stereotipuri în care îi pun apropiații 
sau familia . Trebuie să le încurajăm gândirea critică, astfel încât să conteste ideile 
care îi limitează și să hotărască ei înșiși dacă le sunt impuse pur și simplu pe criterii 
de gen și nu datorită aptitudinilor și capacităților lor intelectuale .

•	 Dacă	nu	pun	sub	semnul	întrebării	așteptările	stereotipale	și	hotărăsc	să	se	
conformeze normelor, unii tineri pot și împiedicați să își atingă pe deplin potențialul 
și deci să fie fericiți la nivel personal și profesional .

•	 Este	normal	ca	tinerii	să	simtă	că	cel	mai	dificil	este	să-și	confrunte	părinții,	deoarece	
simt o mare presiune să nu îi dezamăgească . E important să le reamintim că 
primul pas în direcția împlinirii visurilor este să învețe să se exprime eficient (fără 
a deveni răutăcioși, aroganți, defensivi sau fără a se simți lezați) și să explice de ce 
consideră că visul lor contează . De fapt, majoritatea părinților își doresc ca ai lor 
copii să fie fericiți, dar nu le înțeleg visul . În astfel de cazuri, se poate ca ajutorul 
unui specialist (consilier școlar, consilier educațional, psiholog școlar etc .) care 
să discute cu părinții să fie de mare ajutor .

•	 Nu	în	ultimul	rând,	amintițile	că	viitorul	e	al	visătorilor,	indiferent	de	genul	lor.
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Aria tematică 5: ACTIVITĂȚI DE CONȘTIENTIZARE
ȘI DE DISEMINARE A INFORMAȚIILOR DESTINATE 
PĂRINȚILOR ȘI ELEVILOR 

Activitățile de conștientizare și de diseminare a informațiilor joacă un rol important în 
procesul de sensibilizare a cadrelor didactice, a elevilor/elevelor și a părinților în ceea 
ce privește nevoia de combatere a segregării educaționale și ocupaționale . Acest tip 
de activități se pot realiza în paralel cu implementarea programului GenderEd, mărind 
impactul intervenției . Cu toate că, practic, aceste activități nu fac parte din programul 
educațional în sine, ele sunt complementare acestuia . Avantajul adăugat al acestor 
activități este că se pot adresa elevilor și cadrelor didactice într-un sens mai general 
(nefiind limitate la clasele care aleg să desfășoare programul GenderEd), în același 
timp, existând posibilitatea ca de ele să beneficieze și părinții .
Activitățile de conștientizare și de diseminare a informațiilor pot fi organizate împreună 
cu alți factori interesați, precum persoane din conducerea școlii, părinți, asociația 
profesorilor, Ministerul Educației, companii și alți profesioniști . Acestea pot avea loc 
în timpul programului școlar, respectiv să fie integrate în orele de formare profesională 
a	cadrelor	didactice,	în	„Școala	altfel”,	în	cadrul	unor	cercuri	sau	în	orele	de	orientare	
profesională, în funcție de disponibilitatea fiecărei unități de învățământ .
De exemplu, activitățile de conștientizare și de informare pot include:
1 . proiecte ale elevilor/elevelor pe tema educației de gen și a alegerilor 

educaționale;
2 . zilele carierei/zile de informare/ateliere de informare pentru elevi;
3 . vizite ale elevilor la diverse companii; 
4 . seminare de informare pentru părinți/tutori .

1. Proiecte ale elevilor 
Elevii/elevele sunt încurajați/încurajate să realizeze proiecte pe tema segregării 
ocupaționale și educaționale . Idei de proiecte:
A. Cercetare secundară (de exemplu, folosind surse online sau scrise) în vederea 
cartografierii inegalităților actuale de pe piața muncii și din alegerile educaționale . 
Cartografierea poate include date statistice despre alegerile educaționale, respectiv 
profesionale ale fiecărui gen, despre rata șomajului, despre câștigurile medii ale 
bărbaților și ale femeilor, despre diferența de remunerare dintre femei și bărbați, 
despre numărul de femei din profesii tehnice sau din sfera STEM, despre câte funcții 
de conducere/funcții cu autoritate deține fiecare gen etc . Ca resurse utile, puteți apela 
la (i) Institutul Național de Statistică, (ii) EIGE - Institutul European pentru Egalitate 
de	Șanse	între	Femei	și	Bărbați	http://eige .europa .eu/gender-statistics/dgs and (iii) 
Eurostat, http://ec .europa .eu/eurostat
B. Cercetare primară cu elevii și cercetare la locul de muncă 
Scopul acestor activități de cercetare este acela de a explora (i) ce materii sunt 
considerate „mai potrivite” pentru fete și băieți, (ii) ce materii preferă băieții și fetele, 
(iii) factori care influențează alegerile tinerilor, (iv) genul în științe și în tehnologii noi, 
(v) stereotipuri despre roluri de gen și modul în care acestea influențează mentalitățile 
și atitudinile față de viața profesională a celor două genuri .
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Cercetarea primară se poate realiza prin intermediul unor chestionare și/sau interviuri 
personale . Este important ca elevii să beneficieze de sprijin și de îndrumare în procesul 
de pregătire a chestionarelor și a interviurilor pentru cercetarea calitativă, precum și 
în timpul procesului de colectare/înregistrare a datelor, precum și în etapa de analiză/
procesare date . După analizarea datelor colectate, elevii pot prezenta concluziile 
cercetării lor în una din Zilele carierei .
C. Înființarea unui „Club de științe” care să promoveze o imagine pozitivă a 
materiilor STEM.
•	 Scopul	acestui	club	va	fi	să	ajute	elevii/elevele	să	înțeleagă	contribuțiile	disciplinelor	

STEM în dezvoltarea umanității, precum și rolul lor în rezolvarea unor nevoi curente .
•	 Exemple de subiecte de discuții în cadrul Clubului de științe: a) diverși factori și, 

în mod special, normele sociale care descurajează fetele și femeile să urmeze o 
specializare din sfera STEM, b) numărul restrâns de femei prezente în domeniul 
cercetare, c) încurajarea fetelor să își aleagă mai multe materii din sfera STEM și 
să urmeze o carieră in aceste domenii .

•	 Clubul poate, de asemenea, să includă câteva acțiuni recomandate în Manualul 
de bune practici pentru inginerie mecanică, reformulând discuțiile Academiei 
naționale a inginerilor mecanici din SUA: Exemplele lor de bune practici îndeamnă 
la reformularea modului în care se discută despre inginerie și realizarea unor 
conexiuni între inginerie și rezolvarea problemelor, creativitate și impactul pozitiv 
pe care acest domeniu îl poate avea asupra societății, de exemplu, abordând, 
nevoi specifice ale societății . Pentru informații suplimentare despre Manualul de 
bune practici pentru inginerie mecanică - reformularea discuțiilor („Mechanical 
engineering,	reformulating	the	discussion”), consultați Secțiunea 4 .2 - De ce avem 
atât de puține femei în științe? din Anexa acestui Ghid (Partea teoretică) .

2. Zile de informare/Zilele carierei
Unitățile de învățământ pot organiza Zile de informare și Zile ale carierei, în colaborare 
cu conducerea școlii, a unor instituții de stat sau a unor companii private .
a) Pot fi invitați diverși specialiști, pentru a prezenta diverse subiecte legate de gen și 

de alegeri educaționale și profesionale . Spre exemplu, pot fi invitați academicieni, 
cercetători, experți de gen, profesioniști din diferite domenii (bărbați și femei), 
reprezentanți ai companiilor care promovează bune practici în domeniul egalității 
de gen, avocați, instituții publice, ONG-uri din domeniul egalității etc .

b) În cadrul Zilelor de informare, se pot utiliza o gamă largă de metode, în funcție de 
cât timp aveți la dispoziție, de obiectivele fiecărei prezentări, de cât de numeros este 
publicul țintă și de mijloacele pe care le aveți la îndemână . De exemplu, împreună 
cu vorbitorii cei mai importanți, puteți include mese rotunde, prezentări de bune 
practici, activități non-formale și experiențiale etc .

c) Idei de subiecte de discuție în timpul Zilelor de informare/Zilelor carierei:
•	 Există materii tipic „feminine” sau „masculine”? Există domenii de studiu tipic 

„feminine” sau „masculine”?
•	 De ce depind rezultatele academice ale fetelor și ale băieților la diferite materii? 

Influențează genul rezultatele școlare? În ce sens? Ce părere au părinții și cadrele 
didactice despre asta? Ce rol au unitățile de învățământ?
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•	 Alegerile educaționale ale fetelor și ale băieților și rolul genului . Ce legături 
există între identitățile de gen și alegerile profesionale? Ce valori duc la rezultate 
profesionale bune? Cum își asumă cele două genuri aceste valori?

•	 Factori care influențează alegerile profesionale ale adolescenților: rolul sistemului 
de educație, al școlii, al familiei și al mass-media

•	 Există profesii tipic „feminine” sau „masculine”? Care sunt cauzele segregării 
ocupaționale pe bază de gen? Ce înseamnă această segregare pentru femei 
și pentru bărbați?

•	 Care este situația actuală de pe piața muncii vizavi de cele două genuri? Ce 
inegalități există la locul de muncă?

•	 La ce se referă sintagma „egalitate de gen la locul de muncă”? Cum se poate 
atinge egalitatea de gen la locul de muncă?

•	 Ce înseamnă „concilierea vieții profesionale cu cea de familie”? Ce consecințe 
are nevoia de conciliere a vieții profesionale cu cea de familie asupra vieților 
femeilor? Cum se pot schimba lucrurile?

•	 De ce avem atât de puține femei în STEM?
•	 Alegeri profesionale neconvenționale (din punctul de vedere al genului) și 

perspectivelor de angajare .

3. Vizite ale elevilor la diverse companii
a) Se pot organiza vizite ale elevilor la diverse locuri de muncă, ideal în organizații 

sau companii unde femeile și bărbații au șansa să ocupe poziții sau profesii 
nestereotipale din punct de vedere al genului . De exemplu, elevii pot merge în vizită 
la o instituție unde profesioniști bărbați lucrează în domenii sociale (ca asistenți 
sociali, asistenți medicali, educatori etc .), iar profesioniste femei lucrează în domenii 
tehnice sau din sfera STEM .

b) Înainte de vizitele propriu-zise, este important ca elevii să fie pregătiți, respectiv să 
se stabilească o structură a vizitei . Elevii vor fi împărțiți pe grupuri și a) vor pregăti 
întrebări pe care le vor adresa în timpul discuțiilor cu angajații sau managerii, b) 
vor hotărî în cel fel vor strânge informații generale despre mediul de lucru, despre 
echilibrul de gen și potențialele inegalități de gen și c) vor agrea cum vor prezenta 
informațiile pe care le-au strâns colegilor de școală (poate tot într-o Zi de informare) .

c) În timpul vizitei, elevii vor avea oportunitatea să se informeze despre anumite 
subiecte, precum activitățile principale ale companiei, ce funcții există în cadrul 
companiei, sarcini și responsabilități, domeniul de specializare a angajaților în 
funcție de gen, tipul de calificări necesare pentru o anumită funcție, numărul total 
de angajați, numărul de angajați femei și bărbați, procentajul de femei și de bărbați 
în funcții de conducere . Aceste informații le pot fi furnizate de Departamentul de 
resurse umane .

d) După introducere, băieții și fetele pot aborda anumiți angajați și manageri, realizând 
scurte interviuri cu aceștia . Concret, elevii pot pune întrebări despre următoarele 
aspecte:
•	 Criterii de recrutare și nivel salarial pentru angajații femei și bărbați .
•	 În cazul în care criteriile de recrutare și salarii diferă, din ce motiv?
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•	 Ce sarcini și responsabilități sunt alocate femeilor, respectiv bărbaților? Există 
diferențe? Dacă da, de ce?

•	 Femeile au perspective egale de angajare și în vederea preluării unor funcții de 
leadership? Dacă da, cum se asigură șansele egale? Dacă nu, de ce nu?

•	 Cum percep femeile și bărbații mediul de lucru, în general? Compania susține 
dezvoltarea și avansarea profesională a acestora? De ce? De ce nu?

•	 Experiențe ale unor femei și bărbați care au ocupații atipice pentru genul lor, 
dificultățile cu care se confruntă și modalități de a le depăși .

•	 Care este relația dintre angajații femei și bărbați?
•	 Femei în funcții de leadership: Cum au ajuns acolo? Cu ce dificultăți se confruntă? 

Cum cred ele că pot ajunge mai multe femei în funcții de conducere?
•	 Concilierea vieții profesionale cu cea personală în cazul femeilor, respectiv al 

bărbaților . Cum ating angajații echilibru între viața profesională și cea de familie? 
Există diferențe din acest punct de vedere între femei și bărbați?

e) După încheierea vizitei, elevii vor procesa și vor pune cap la cap informațiile colectate . 
Puteți să îi ajutați cu principii generale despre procesarea datelor calitative și 
cantitative . Elevii pot lucra pe echipe, dacă preferă .

f) La următoarea oră, elevii vor prezenta rezultatele cercetării și puteți deschide o 
discuție cu ei despre această experiență .

4. Seminare de informare pentru părinți/tutori
a) Seminarele de informare pot fi organizate la fel ca Zilele de informare destinate 

elevilor . Din nou, puteți invita profesioniști, academicieni, funcționari publici, 
ONG-uri, experți de gen, reprezentanți ai unor companii private etc . să susțină 
prezentări pe diverse teme . În cazul în care aveți un grup restrâns de părinți 
(aproximativ 25 de persoane), se pot organiza ateliere interactive, mai degrabă 
decât prezentări .

b) Idei de subiecte de discuție:
•	 rolul familiei în dezvoltarea profesională a tinerilor,
•	  impactul genului asupra așteptărilor părinților vizavi de viitorul copiilor lor,
•	 modul în care percepțiile și atitudinile stereotipale ale părinților influențează 

alegerile profesionale ale copiilor,
•	 modalitatea în care părinții pot deconstrui percepții stereotipale despre cele 

două genuri,
•	 există profesii tipic „feminine” sau „masculine”?
•	 factori importanți pentru părinți în procesul de orientare a copiilor spre o anumită 

carieră .
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INFORMAȚII TEORETICE, APTITUDINI ȘI SFATURI
PENTRU EDUCATORI; EXEMPLE DE BUNE PRACTICI

1. TIPARE ȘI STEREOTIPURI DE GEN
1.1. Ce este genul?
Diferențele biologice și „realitatea” biologică cu care ne naștem conduce la clasificarea 
noastră conform atributelor „masculin” și „feminin” . Aceste prime categorii au la bază 
criterii biologice (organe reproductive, cromozomi etc .) și psihologia și funcționarea 
generală a corpului uman (de exemplu, hormoni, funcții reproductive) . La naștere, 
decidem dacă cel mic este fată sau băiat în funcție de organul său reproductiv: vagin 
sau penis .
Diferențele biologice sunt, de asemenea, interpretate drept factori de bază pentru 
diferențierea genurilor sociale, în principal în relație cu rolul acestora în procesul de 
reproducere . Așadar, societatea ne definește așteptările despre comportamentele 
„corecte”, activitățile și potențialul așteptat de la fiecare dintre genuri, în funcție de 
realitatea biologică și psihologică a corpului nostru . Rezultatul este formarea unui set 
de „reguli” despre cum ar trebui să se comporte femeile și bărbații; cu alte cuvinte, 
rolurile stereotipale ale femeilor și ale bărbaților, care par „naturale” .
De exemplu, domeniul „natural” al bărbatului în mai multe societăți a fost (și rămâne) 
cel public/politic: bărbatul și-au asumat roluri de conducere, devenind cel care susține 
și întreține familia, capul, protectorul, politicianul etc . Pe de altă parte, datorită naturii 
sale binevoitoare și emoționale, poziția femeii a fost definită ca aparținând sferei 
private/familiale, primind rolul de îngrijitoare a familiei, rolul său de membră activă a 
societății fiind foarte limitat .
Genul social este definit de roluri, comportamente, activități și capacități construite 
social, considerate potrivite pentru bărbați sau femei . Conform Institutului European 
pentru	Egalitate	de	Șanse	între	Femei	și	Bărbați	(EIGE),	normele de gen1 se referă 
la standardele și așteptările spre care sunt îndrumate/îndrumați (sau chiar presate/ 
presați) să le „respecte” femeile și bărbații, în limitele definite la un moment dat de o 
anumită societate, civilizație și comunitate . Aceste reguli „nescrise” despre cum ar 
trebui să fie și să se poarte femeile și bărbații ne sunt insuflate din primele etape ale 
vieții (din copilărie) și sunt condiții prealabile ale socializării noastre în funcție de gen .

Judith Butler consideră că limbajul sau discursul pe care îl folosim pentru a 
descrie genul este, prin definiție, limitat; în plus, acesta evidențiază prejudecăți 
culturale față de cei care nu se „conformează” categoriilor amintite . Autoarea 
(1990) afirmă că sexul și genul (genul biologic și cel social) sunt creații culturale . 
Genul nu este ceva cu care ne naștem, nu este un fapt, ci ține de îndeplinirea 
unui rol . Așadar, în viața de zi cu zi, jucăm rolul unui gen, în funcție de un context 
istoric, social și politic specific .

1  http://eige .europa .eu/rdc/thesaurus/terms/1194 
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1.2. Masculinitate și feminitate
Aproape toate societățile au un set de așteptări specifice prestabilite referitoare la 
comportamentul băieților și al fetelor, al bărbaților și al femeilor . Acestea promovează 
crearea unor standarde ideale de masculinitate și de feminitate, care pot să nu 
reprezinte realitatea, dar care constituie cadrul principal de „evaluare” a bărbaților și a 
femeilor . Modelele dominante privind masculinitatea și feminitatea sunt reprezentate 
în presă, pe rețelele de socializare, în discursurile politice și publice, în manualele 
școlare . Încă de la o vârstă foarte fragedă, cu toții ne formăm o idee clară despre cum 
trebuie să arătăm, să vorbim, să ne îmbrăcăm, să ne comportăm și să socializăm, în 
funcție de genul nostru .
În prezent, nu vedem masculinitatea ca pe o identitatea fixă, ci ca pe un set de practici 
care pot diferi, în funcție de contextul social și politic al unei perioade (Connell 
și Messerschmidt, 2005) . Totuși, fiecare societate are un model „dominant” al 
masculinității, stabilit în funcție de definiția acceptabilă în fiecare cultură și societate . 
Această realitate este adesea denumită „masculinitate hegemonică”, diferită de 
cea „obișnuită”, adică nu reprezintă majoritatea bărbaților, dar constituie principalul 
etalon de apreciere a masculinității bărbaților dintr-o anumită societate . În cele mai 
multe societăți occidentale, conform modelului dominant, bărbatul trebui să aibă 
următoarele trăsături: să fie puternic, dur, musculos, forțos, autoritar, protectiv, să își 
controleze sentimentele, să fie factor de decizie, să dețină controlul, să aibă o viață 
sexuală activă etc . În plus, conform modelului de masculinitate hegemonică, bărbații 
trebuie să fie în mod clar heterosexuali, să respingă homosexualitatea - mai ales în 
rândul bărbaților, și să păstreze limite stricte între rolurile de gen .
În același fel, conceptul de „feminitate” cuprinde toate regulile și practicile care 
definesc înfățișarea și comportamentul „adecvat” al femeii, în funcție de perioadă și 
de cultură . Feminitatea este adesea dată de relația femeii cu standardele dominante 
de frumusețe, capacitatea acesteia de a le face pe plac altora, sacrificarea de sine 
și îngrijirea familiei . Femeile învață că trebuie să-și îngrijească aspectul exterior și 
corpul, să fie în formă și să pară tinere, afectuoase, sensibile, emotive și darnice . În 
plus, se așteaptă de la fete și femei să își asume rolul de „îngrijitoare”, să fie politicoase, 
respectuoase, să se ocupe de gospodărie și de copii, să fie sfioase, să se îmbrace 
modest, să fie mai pasive decât bărbații și să își controleze sexualitatea .

1.3. Copilăria fetelor vs. copilăria băieților
În articolul „Barbie Girls versus Sea Monsters: Children Constructing Gender” 
(Fetele	Barbie	versus	monștrii	marini:	copiii	construiesc	genul) (2000), Michael A . 
Messner descrie scena unei parade la care participă echipe de fotbal de juniori: băieții 
mărșăluiesc sub numele de „Monștri marini” și sub culoarea albastru . Urmează fetele 
- o mare de roz, însoțite de muzică dată tare, tema paradei lor fiind „Fetele Barbie” . 
Băieții reacționează prompt, strigând „Fără Barbie!” Părinții se privesc unii pe alții, 
comentând că „sunt atât de diferiți .” Messner consideră că, de multe ori, părinții 
subliniază diferențele, mai degrabă decât asemănările dintre copiii de sexe diferite . 
De exemplu, când copiii joacă fotbal împreună, părinții nu discută despre similaritățile 
dintre fete și băieți .
În ultimele decenii, sociologii și psihologii au realizat mai multe studii, conform cărora 
părinții își tratează copiii în mod diferit și în funcție de genul acestora . În unul din 
primele studii pe acest subiect, cercetătorii au îmbrăcat un copil de 6 luni în băiat 
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(Adam), respectiv în fată (Beth), și l-au dat unor mame să se joace cu el/ea . Au observat 
că mamele și-au modificat comportamentul în funcție de genul atribuit copilului cu 
care se jucau (Will, Self și Datan, 1976) .
Așteptări și mesaje cu care cresc băieții
De la băieți, așteptăm să fie mai duri și mai rezistenți, să nu plângă și să nu ne plângă 
imediat . Expresii precum „nu te purta ca o fată” transmit mesajul că fetele sunt mai 
firave, în timp ce băieții ar trebui să fie mai puternici .
•	 Camerele	băieților	sunt,	de	regulă,	decorate	cu	animale	din	junglă,	dinozauri,	super	

eroi: elemente care indică forța . În plus, printre jucăriile lor se numără camioane, 
mașini, unelte, dinozauri, eroi de acțiune; în general, jucării care îi învață că trebuie să 
fie puternici, mai „sălbatici”, duri, și că trebuie să lupte și să se apere pe ei și pe ceilalți .

•	 Presupunem că tuturor băieților le plac sporturile și că preferă să se joace afară, 
în natură, să se murdărească .

•	 Îi împingem mai ușor către sporturi de grup (de exemplu, fotbal) și alte sporturi . De 
asemenea, îi încurajăm să se implice în activități legate de construcții, inginerie, 
robotică și arte marțiale, mai degrabă decât arte, dans, teatru și exprimare .

•	 Majoritatea părinților recunosc că nu își învață băieții să facă treburi casnice, ci 
să repare diverse lucruri și să tundă gazonul .

•	 În adolescență, băieții au parte de mai multă libertate decât fetele . Se pare că părinții 
sunt mai puțin îngrijorați când băieții ies în oraș cu prietenii, sunt mai relaxați față 
de ei și îi verifică mai rar .

•	 Pentru a fi considerați mai atractivi, băieții trebuie să fie mai musculoși, să-și 
dovedească duritatea și să pară mai sălbatici și mai aventuroși .

•	 Mai mult, se bucură de mai multă libertate de exprimare a sexualității, iar flirtul 
și activitatea sexuală sunt considerate o modalitate sănătoasă de exprimare a 
„masculinității”, atâta vreme cât sunt heterosexuali . Chiar și părinților le este mai 
ușor să accepte că fiii lor adolescenți flirtează și sunt activi din punct de vedere 
sexual decât fiicele lor (Axinn, Young-DeMarco și Caponi-Ro, 2011) . De asemenea, 
se așteaptă ca băieții să „dețină controlul” relației și să nu le permită partenerelor 
„să-i ducă de nas” .

•	 În plus, există așteptarea ca băieții să se însoare mult mai târziu decât fetele, pentru 
că aceștia trebuie să-și facă o carieră înainte de căsătorie (Axinn, Young-DeMarco 
& Caponi-Ro, 2011) .

•	 Așteptarea de mai sus are legătură cu alegerile profesionale care să atragă 
prestigiu, un anumit statut social, dezvoltare, succes, bani și rezultate financiare 
și profesionale .

Recent, cercetătorii au devenit, de asemenea, interesați de faptul că identitatea 
masculină pare a avea limite mai rigide decât cea feminină . De exemplu, părinților pare 
că le este mult mai ușor să accepte că fiicele lor ar putea să se implice în „jocuri de 
băieți”, precum fotbalul, decât că băieții lor pot fi interesați de păpuși și de modă sau 
că este posibil să prefere baletul fotbalului . În general, procesul de formare a rolurilor 
băieților este mai specific și mai consecvent comparativ cu formarea rolurilor fetelor . 
În general, părinții (în special tații) par mai preocupați ca fiii lor să își formeze propria 
identitate masculină (Siegal, 1987), și deci băieții resimt o presiune mai puternică 
decât fetele de a se conforma modelor sociale ale genurilor lor (Turner și Gervai, 1995) .
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Așteptări și mesaje cu care cresc fetele
•	 Prin intermediul jucăriilor, al modului în care sunt îmbrăcate și al comportamentului 

altora față de ele, fetelor li se transmite că trebuie să se poarte „adecvat și decent”, 
să fie „domnișoare perfecte” .

•	 De obicei, jucăriile lor includ păpuși, case de păpuși, seturi de ceai, bucătării, 
seturi de creare bijuterii, seturi de îngrijire (oglinzi, piepteni, uscătoare de păr, 
truse de machiaj) și alte obiecte legate de munci casnice (de exemplu, mașini de 
spălat, mese de călcat, aspiratoare etc .) . În consecință, fetelor li se transmite că 
se așteaptă de la ele să fie îngrijite, să servească mâncare, să ajute la treburile 
casnice și să aibă grijă de copiii mai mici . Acesta este stereotipul cel mai comun 
pe care societatea îl impune femeilor .

•	 În plus, de la fete avem așteptarea să fie ordonate și curate și considerăm că lor 
nu le plac jocurile „dure” în aer liber, care presupun murdărie .

•	 Avem tendința să presupunem că fetele au mai mare nevoie de ajutor, de sprijin și 
de protecție (transmițându-le mesajul că nu le este ușor să facă lucrurile singure 
sau, pur și simplu, nu le încurajăm să fie la fel de independente ca băieții) .

•	 Ne așteptăm să fie mai emotive și să se exprime mai ușor .
•	 Le încurajăm să se implice mai degrabă în activități precum dans, balet, gimnastică 

artistică, artă, activități artistice, teatru și exprimare, decât în sporturi de echipă și 
arte marțiale .

•	 Din imaginile promovate în presă, pe rețelele sociale și în divertisment, fetele 
înțeleg că femeile trebuie să aibă siluete perfecte, să arate bine întotdeauna, să 
pară mereu tinere, bine dispuse și la modă .

•	 Transmitem fetelor mesaje contradictorii: reclamele și emisiunile TV promovează 
o imagine excesiv sexualizată a fetelor și femeilor, transmițând că forța unei femei 
stă doar în puterea de seducție sexuală . În același timp, așteptăm de la fete să își 
controleze sexualitatea și să fie „cuminți” .

•	 În adolescență, părinții sunt mai puțin toleranți față de relațiile sexuale ale fiicelor 
lor și discută mai des cu ele despre moralitate . Părinții le transmit adesea fetelor 
mesajul că „e mai bine să nu ai relații sexuale și, dacă ești totuși activă din punct 
de vedere sexual, nu vreau să știu” (Wood et al ., 2002) .

•	 În plus, părinții așteaptă de la fiice să se căsătorească la o vârstă relativ mai mică 
decât fiii lor, fiind aproape de neconceput ca fetele să rămână nemăritate sau, mai 
rău, să nu aibă copii (Axinn, Young-DeMarco și Caponi -Ro, 2011) .

•	 Acest lucru arată cât de contrastant este cadrul pe care este construită identitatea 
feminină: pe de o parte, conform evoluției sociale, femeile trebuie să aibă rezultate 
academice, să fie independente și emancipate, însă, pe de altă parte, există în 
continuare o serie de așteptări și „obligații nescrise” de a pune maternitatea și 
îngrijirea familiei deasupra alegerilor profesionale .
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1.4. Stereotipuri de gen, discriminare și violență bazată pe gen
Stereotipurile reprezintă percepția generalizată și standardizată a realității (de obicei, 
extremă și rigidă) în relație cu un grup de oameni (Cardwell, M ., 1996) . Am auzit cu toții 
expresii precum „englezii sunt bețivi”, „americanii sunt obezi”, „indienii se pricep la 
calculatoare” etc . Stereotipurile sunt o modalitate de a ne „supra-simplifica” percepția 
despre societate . În esență, stereotipurile reduc complexitatea și varietatea existenței 
umane la câteva adjective .
Cel care a introdus acest termen a fost Lippmann, jurnalist american câștigător al 
Premiului Pulitzer . Acesta afirma că stereotipurile sunt un fel de „imagini mentale”, de 
„hărți ale lumii”, utilizate de oameni pentru a face față volumului mare de informații și 
a diminua complexitatea cognitivă a realității (Lippmann, W ., 1922) . Stereotipurile ne 
ajută să reducem nivelul de procesare (respectiv de gândire) necesară atunci când 
facem cunoștință cu cineva; cu ajutorul stereotipurilor, pornind de la comportamentul 
„anticipat” al persoanei în cauză, știm cum să ne raportăm la el/ea . În plus, Lippmann 
considera că stereotipurile sunt, de multe ori, folosite pentru a ne justifica atitudinea și 
comportamentul față de alții . Acestea se perpetuează din cauză că, în interacțiunea cu 
„ceilalți”, percepția noastră se concentrează exclusiv pe elementele care ne confirmă 
stereotipurile (McLeod, S . A ., 2015) .
Stereotipurile de gen sunt „integrate” în noi încă de la naștere . Vrem sau nu, cu toții 
suntem bombardați (de părinți, familie, colegi, presă, rețele de socializare, societate, 
religie etc .) cu mesaje care definesc comportamentele „corecte” și „așteptate” de 
la femei și bărbați . Totuși, este important să recunoaștem că, în esență, modelele 
de feminitate și masculinitate „așteptate” (consultați Capitolul 2 .2) au la bază un 
set de stereotipuri . Așteptarea ca femeile să fie sensibile, timide, emotive, darnice 
și să pună familia deasupra carierei este un construct social . În același timp, un alt 
stereotip este așteptarea ca bărbații să aibă o gândire „logică”, să fie încrezători, să-
și controleze emoțiile, să fie puternici, ambițioși, de succes și să se concentreze pe 
dezvoltarea profesională . Este posibil ca aceste stereotipuri să nu se aplice sau să 
nu se potrivească tuturor oamenilor .
Deși, în ultimii ani, s-au înregistrat mari progrese în ceea ce privește rolurile de gen, iar 
acum suntem conștienți că există bărbați și femei care nu îndeplinesc caracteristicile 
de mai sus, continuăm să judecăm oamenii pornind de la aceste stereotipuri . De 
exemplu, încă ne surprind anumite situații, cum ar fi: când vocea căpitanului de 
zbor este voce de femeie, când un tată anunță la serviciu că va întârzia pentru că își 
duce copilul la medic . În mod conștient sau nu, presupunem că pilotul e bărbat și că 
majoritatea îndatoririlor părintești sunt îndeplinite de mamă . Stereotipurile de gen sunt 
adânc înrădăcinate atât în societate, cât și în percepțiile noastre personale, și este 
foarte dificil să le schimbăm . Acestea ni se întipăresc în minte, devenind versiunea 
percepută a „adevărului” nostru .
Impactul stereotipurilor
Totuși, ce impact au stereotipurile? Stereotipurile de gen ne „închid” în niște roluri 
ipotetice, pe care nu noi le-am ales și care ne limitează într-un context foarte îngust 
și, de multe ori, rigid, definit de așteptările altora despre noi . De multe ori, situația 
aceasta devine o profeție cu final previzibil . De exemplu, fata care nu încearcă să 
joace fotbal (pentru că „știe” că fetele nu se pricep la fotbal ca băieții) nu va fi bună 
la fotbal . Astfel, ea confirmă (în primul rând, își confirmă sieși) percepția că băieții 
joacă fotbal mai bine . Același lucru se întâmplă cu băiatul care nu va urma cursuri de 
pedagogie pentru învățământul preșcolar, pentru că „știe” că îngrijirea copiilor „se 
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potrivește mai bine” rolului feminin, decât celui masculin, confirmând percepția că 
bărbații nu sunt interesați de profesii din sfera îngrijirii . Stereotipurile funcționează deci 
ca factori de inhibiție, limitând puternic gama noastră de alegeri și nepermițându-ne 
să ne atingem potențialul .
Totodată, stereotipurile reflectă temerile societății despre îndepărtarea fetelor și a 
băieților, a femeilor și a bărbaților de rolurile de gen, care ar avea consecințe negative . 
Fetele și băieții care deviază de la „normă” și nu se conformează „modelului” stereotipal 
de feminitate și masculinitate se confruntă cu comportamente negative, cum ar fi 
umilirea, criticile negative, zvonurile negative, respingerea și izolarea, bullying și 
cyberbullying, precum și violență psihologică, verbală, fizică și sexuală . Aceste tipuri 
de abuz constituie acte de violență bazată pe gen, deoarece pornesc de la genul sau 
orientarea sexuală a oamenilor . În aceste condiții, dar și din cauza presiunii de a se 
conforma așteptărilor de gen, atât femeile, cât și bărbații sunt „captivi” în „tiparele” 
comportamentelor așteptate de la genul lor . De obicei, aceștia sunt convinși să le 
accepte și se străduiesc să îndeplinească rolul social care li se impune . Dar cât de 
dăunătoare poate să fie această conformare pentru fiecare dintre noi și pentru cei 
din jur?
Impactul stereotipurilor de gen se concretizează adesea în prejudecăți, discriminare 
și inegalitate . Un exemplu comun de prejudecată este convingerea că, de exemplu, 
femeile nu au aptitudinile necesare pentru a fi manageri de succes, pentru că nu pot 
fi suficient de „dure”, de „agresive” sau de „dominante” la locul de muncă (Well, B . & 
Heilamn	M.,	2005).	Un	exemplu	de	discriminare	este	situația	în	care,	pe	o	poziție	de	
management, se angajează un bărbat cu mai puține calificări decât o femeie, în baza 
prejudecății descrise mai sus .

1.5. Stereotipurile de gen în mediul școlar
Școlile	și	sistemul	de	educație,	în	general,	nu	sunt	imune	în	fața	discriminării	și	a	
prejudecăților . Stereotipurile de gen se infiltrează în percepțiile, atitudinile, așteptările 
și comportamentele elevilor, ale cadrelor didactice și ale consilierilor școlari, iar, 
mai târziu, se reflectă foarte clar în alegerile ocupaționale ale elevilor . În plus, tot de 
la stereotipuri de gen pornesc incidentele de violență bazată pe gen, de bullying în 
mediul școlar, precum și discursurile homofobe ori alte manifestări homofobe .
Percepțiile stereotipale asupra rolurilor de gen sunt prezentate, în mod direct sau 
indirect, în curriculumul școlar, în manuale, în modul cum se utilizează limbajul și 
discursul general din unitățile de învățământ, precum și în programa „ascunsă” 
(activitățile de zi cu zi din școli, desfășurate în afara curriculumului oficial) .
Programa ascunsă este considerată importantă în mod special, atrăgând atenția 
cercetătorilor de-a lungul anilor . Mesajele (sau cunoștințele - adesea - eronate) 
transmise informal sau în mod mai puțin vizibil în sistemul educațional (respectiv, prin 
intermediul programei ascunse) conțin, de multe ori, învățături mai puternice decât 
curriculumul oficial (Gkotovos, Mavrogiorgos și Papaconstantinou, 2000) . Totuși, se 
pare că profesorii nu sunt conștienți că joacă un rol în transmiterea acestei „programe 
ascunse”, la fel cum nu realizează că respectivele comportamente informale sunt o 
sursă de stereotipuri .
Mai jos, enumerăm câteva exemple de manifestare a stereotipurilor în mediul școlar . 
Acestea provin din rezultatele unui studiu calitativ realizat în anul 2017 în cadrul 
programului GenderEd, precum și din alte cercetări calitative și cantitative desfășurate 
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în diverse școli din Europa ca parte a acțiunilor desfășurate în cadrul unor programe 
europene2 . Totodată, facem referire la articole și bibliografie internațională .
Atitudinile stereotipale și percepțiile elevilor
În adolescență, identitățile de gen sunt prezentate prin numeroase reprezentări, fiind 
construite în funcție de transformarea societății . Totuși, aceste identități „evoluate” 
se află, în continuare, într-un con de umbră față de manifestările dominante de 
masculinitate și de feminitate predominante în contextul școlar (Deligiannis-Kouimtzis, 
2003) .
•	 Adolescenții recunosc diferența stereotipală a rolurilor de gen în relație cu 

responsabilitățile casnice și familiale: ei fac diferența între rolul mamei, care își 
asumă, de obicei, rolul de îngrijitoare a casei și a familiei, în timp ce, pe de altă parte, 
bărbații sunt considerați responsabili să câștige traiul familiei (GEAR II, 2016) .

•	 Tinerii cred, de asemenea, că profesorii și profesoarele au așteptări diferite de la 
fiecare gen, tratând băieții și fetele în mod diferit, în funcție de genul lor . De exemplu, 
faptul că băieții neastâmpărați sunt puși în bancă cu fete probabil întărește ideea 
că fetele ar trebui să fie liniștite și că se așteaptă de la ele să-i tempereze și pe cei 
din jur (Raghavendra T ., 2014) . Mai mult, în afara curriculumului, fetele și băieții 
primesc sarcini diferite (GEAR, 2016) .

•	 În același timp, dinspre elevi către profesori se reflectă comportamente similare . 
Un exemplu menționat de elevi este cel conform căruia ei consideră profesorii mai 
stricți decât profesoarele, fiind mai cuminți în prezența lor . Iar profesoarele sunt 
dimpotrivă văzute ca fiind mai serioase, motiv pentru care elevii se abțin să facă 
glume în prezența lor, în ideea că ar trebui să dea dovadă de un comportament 
„decent” de față cu ele (GenderEd, 2017) .

•	 Deși sunt conștienți că înfățișarea este importantă în cazul ambelor genuri, tinerii 
recunosc că fetele resimt o mai mare presiune de a fi în formă și slabe (GenderEd, 
2017) .

•	 Fetele și băieții a căror înfățișare nu corespunde stereotipurilor sunt adesea ținta 
criticilor, a zvonurilor negative, a bullying-ului homofob din partea colegilor, fiind 
totodată excluși, din cauza percepției că ar fi homosexuali (GenderEd, 2017) .

•	 Psihologia comportamentală arată că fetele au tendința să fie mai puțin încrezătoare 
și să își subestimeze aptitudinile, mai ales la cursuri la care resimt o competiție mai 
puternică cu băieții sau la care notele mari „par” relativ mai greu de obținut (Van 
De Werfhorst et al ., 2003) . Pe de altă parte, se pare că băieții își supraestimează 
capacitățile și par foarte siguri pe ei (Niederle și Vesterlund, 2007) . Această tendință 
este cu atât mai evidentă la materii precum matematică și științe, motiv pentru care 
fetele nu aleg astfel de cursuri, deoarece cred că nu se vor descurca - proces de 
ajustare a auto-eficienței [cf . Kurtz-Costes et al . (2008)] .

•	 Percepțiile bazate pe gen în relație cu exprimarea sexualității conțin, în continuare, 
standarde duble . Pe de altă parte, încă există percepția că fetele trebuie să își țină 
sexualitatea în frâu și să aibă un comportament „moral” . O fată despre care se crede 
că a avut mai mulți parteneri sexuali va fi criticată de colegi și este posibil chiar să 
cadă victimă zvonurilor negative și abuzului verbal . Dimpotrivă, băieții care par a fi 

2  GEAR împotriva VPI-II (2016): studiu cantitativ în rândul elevilor și al cadrelor didactice din Grecia,  
 Cipru, Spania, România și Croația . 
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mai activi din punct de vedere sexual sunt considerați mai atrăgători, aceasta fiind 
o modalitate prin care ei își demonstrează „bravada” . În orice caz, aceste percepții 
ridică importante semne de întrebare cu privire la hărțuirea sexuală și abuzurile 
din mediul școlar, dar și asupra abuzurilor ce se întâmplă în relațiile adolescenților 
(GenderEd) .

•	 Pe măsură ce înaintează în vârstă și se apropie de pubertate, fetele și băieții își 
limitează interacțiunea în clasă, preferând să se așeze în bănci separate . În lipsa 
unui program de educație privind egalitate de gen, această separare „fizică” în 
clasă poate indica, în mod indirect, că interacțiunea între genuri este un subiect 
tabu .

•	 În România, sunt destul de multe fetele care se implică în consilii ale elevilor, chiar în 
pozițiile de conducere, dar ele au uneori tendința de afișa o poziție de neutralitate, 
astfel că „vocea” fetelor nu se face neapărat auzită .

Atitudini, percepții și așteptări stereotipale ale cadrelor didactice
Așteptările profesorilor joacă un rol important în randamentul elevilor și în modul în 
care aceștia își percep abilitățile și aptitudinile . Deși, în general, cadrele didactice 
consideră că tratează fetele și băieții la fel (Younger, Warrington & Williams, 1999), 
studiile au relevat că, în realitate, acestea nu reușesc, de multe ori, să își conștientizeze 
propriile prejudecăți sau stereotipuri ori că le este dificil să recunoască discriminarea 
de gen din mediul școlar sau referințele stereotipale din manuale . Mai exact, cercetări 
în care au fost implicate cadre didactice și elevi din școlile din România au arătat 
următoarele:
•	 Profesorii/profesoarele cred că fetele sunt mai liniștite și, de aceea, ignoră adesea 

comportamentul lor disruptiv la clasă, mustrându-le foarte rar . Pe de altă parte, 
tendința este ca băieții să fie considerați neastâmpărații clasei, fiind certați mai 
repede și pedepsiți mai strict . De asemenea, băieții sunt „suspecții de serviciu” 
atunci când se sparge sau se fură ceva (GEAR, 2016, GenderEd, 2017) .

•	 În afara programei, fetele primesc, de obicei, sarcinile „ușoare”, respectiv curățarea 
sau decorarea unei săli ori însoțirea oaspeților în timpul evenimentelor școlare . 
Comparativ, băieții primesc îndatoriri care implică mutarea unor obiecte (fie că sunt 
sau nu grele) și alte sarcini din sfera construcțiilor, a reparațiilor sau a tehnologiei 
(GEAR, 2016) .

•	 Se pare că așteptările cadrelor didactice legate de performanța școlară a fetelor 
sunt mai mari (GEAR, 2016) . Cu toate că își dau seama că fetele au note mai mari, 
interpretează succesul băieților în mod diferit: consideră că, în cazul băieților, 
performanțele școlare le reflectă inteligență, în timp ce, în cazul fetelor, acestea sunt 
rezultatul diligenței și al eforturilor (Deligiannis-Kouimtzis et al ., 2003, Elwood, 2005) . 
Chiar și băieții care înregistrează performanțe școlare scăzute sunt considerați 
inteligenți (Jones & Myhill, 2004b) .

•	 Deși sunt conștienți că fetele și băieții au rezultate similare la științe și la matematică, 
cadrele didactice consideră, în continuare, că băieții au aptitudini „înnăscute” pentru 
aceste materii (Murphy & Whitelegg, 2006; Stavridou, Solomonidou și Sachinidou, 
1999) .

•	 Nu în ultimul rând, profesorii/profesoarele recunosc așteptările sociale și stereotipurile 
aferente rolurilor pe care le au . De exemplu, există percepția că profesorii sunt mai 
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stricți și pot impune mai bine disciplina la clasă decât profesoarele . Mulți profesori 
sunt „blocați în acest rol”, în timp ce, prin extensie, profesoarele vor căuta ajutorul 
unui coleg pentru a gestiona o clasă foarte neascultătoare . Pe de altă parte, de la 
profesoare se așteaptă să își asume un rol mai degrabă „maternal” față de elevi, 
să fie mai răbdătoare și mai abordabile, să dea dovadă de empatie și să îi sprijine 
pe cei care se confruntă cu o problemă personală (GEAR, 2016) . 

Stereotipuri în manualele școlare în România
•	 În general, manualele reprezintă femeile și bărbații în roluri stereotipale . Bărbații 

sunt bărbați de stat, în funcții publice, în timp ce femeile sunt prezentate mai ales 
în roluirle de soții, mame, sau gospodine . 

•	 Genul masculin domină atât cantitativ, cât și calitativ . În povestirile din manuale 
predomină protagoniștii de sex masculin, iar în cărțile de istorie cele mai multe 
personalități marcante prezentate sunt bărbați . Femeile apar în literatura școlară 
arareori în roluri importante, de cele mai multe ori fiind prezentate prin prisma 
relației	pe	care	o	au	cu	un	bărbat,	de	ex.	“Mama	lui	Ștefan	cel	Mare”,	Dochia	(fiica	
sau sora lui Decebal), Ana cea zididă de Manole pentru trăinicia bisericii, Fefeleaga 
(denumită în povestire după soțul ei Maria Dinului), iubita Luceafărului sau fata 
cea chinuită de dorul Zburătorului etc .) .

•	 Din	analiza		Manualului	de	Cultură	Civică,	clasa	a	VII	–a	(Humanitas,	2014)	reiese	
că bărbații predomină în imaginile care ilustrează cartea – chiar și în caricaturile 
în care apar grupuri de persoane, femeile sunt de regulă una maxim două, bărbații 
fiind de două sau de trei ori mai mulți . Citatele din manual aparțin în majoritate 
unor bărbați . 

•	 Studiul ”Alice în țara manualelor” (Universitatea București, 2015) ne indică 
poziționarea în roluri depreciative ale femeilor, dând drept exemplu coperta 
noului manual de Educație	financiară	prin	joc publicat de Editura Explorator 
unde personajul feminin apare în rolul de femeie de serviciu, în contextul în care 
personajele masculine fac lucruri mult mai interesante . „Ba	chiar	fata	care	spală	pe	
jos	apare	de	două	ori	pe	copertă!” subliniază studiul, atrăgând atenția ce mesaje 
ascunse nocive se transmit o dată cu aceste imagini asociate educației financiare .

•	 Stereotipurile sunt de asemenea reflectate în limbajul utilizat în manualele școlare, 
precum și în vorbirea la clasă, masculinul fiind folosit pentru orice afirmație generică 
(ex . elevul	este	dator	să…) . Prin folosirea exclusivă a formelor de masculin pentru a 
indica persoane de ambele sexe, genul feminin este absorbit și devine invizibil .  În 
plus, în frazele cele mai comune în care apar persoane de ambele sexe, masculinul 
precedă femininul: „domnul și doamna X, Romeo	și	Julieta” . Așa cum se arată și în 
studiul ”Alice în țara manualelor”, lecția despre meserii din manualul de Comunicare în 
limba română al Editurii Aramis începe cu o poezioară în care aflăm despre meseriile 
de mecanic, medic, astronaut, scafandru . Toate meseriile numite sunt exprimate prin 
substantive neutru-masculine, iar toate ilustrațiile sunt masculine . 

De ce sunt percepțiile cadrelor didactice atât de importante?
„Atunci	când	așteptăm	un	anumit	tip	de	comportament	din	partea	celorlalți,	vom	
încerca,	prin	propria	purtare,	să	facem	respectivul	comportament	cât	mai	posibil” 
(Rosenthal și Babad, 1985) . Acesta este fenomenul profeției auto-îndeplinite: predicțiile 
cadrelor didactice despre elevi, fie că sunt pozitive sau negative, se vor confirma 
întotdeauna, cu condiția ca profesorii să își transfere așteptările și să creeze condițiile 
pentru succesul sau eșecul copiilor .
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„Pygmalion în clasă”3

În anul 1968, Robert Rosenthal și Lenore Jacobson au publicat cartea „Pygmalion 
in	the	Classroom:	Teacher	Expectation	and	Pupils’	Intellectual	Development” 
(Pygmalion	în	clasă:	așteptările	cadrelor	didactice	și	dezvoltarea	intelectuală	
a elevilor), care a devenit un studiu esențial despre rolul profesorilor vizavi 
de randamentul elevilor . Cartea explică următorul experiment educațional: 
cercetătorii au selectat în mod aleatoriu copii din diverse clase, iar, la începutul 
anului școlar, le-au spus cadrelor didactice că testările au arătat că acești elevi 
erau inteligenți și aveau un potențial ridicat . Comparând, la sfârșitul anului 
școlar, performanțele copiilor, au observat că cele mai mari progrese au fost 
înregistrate de cei despre care cercetătorii spuseseră că erau inteligenți . În 
realitate, acești copii nu aveau nimic în comun și proveneau din diverse grupe de 
abilități . Singura diferență era în mintea cadrelor didactice: așteptările acestora 
au definit nivelul progresului elevilor .

1.6. „Spargerea” tiparelor de gen
În mod conștient sau nu, cu toții consolidăm stereotipuri de gen . Acesta este cel 
mai important lucru pe care trebuie să îl acceptăm pentru a putea produce vreo 
schimbare . Ca profesori/profesoare, pentru a putea sparge tiparele sociale despre 
gen, prin intermediul auto-evaluării, a reflecției asupra sinelui și a analizei propriei 
gândiri, trebuie să ne evaluăm cu mintea deschisă atitudinile, convingerile, părerile 
și eforturile, și să ne gândim la felul în care comportamentele noastre, chiar și cele 
involuntare, pot crea situații de discriminare . Printr-un proces conștient de analiză, 
trebuie să examinăm critic ipotezele culturale care ghidează modul nostru de a fi și 
de a percepe lumea, astfel încât să ne putem deconstrui propriile rațiuni culturale .
În mod similar, elevii trebuie încurajați să își dezvolte propriul mod de a analiza critic 
stereotipurile de gen, de a-și explora propriile percepții despre ce înseamnă să fii 
bărbat/băiat, respectiv femeie/fată, de a trata diferențele de gen nu ca pe niște dovezi 
ale superiorității unui gen asupra celuilalt, ci ca pe diferențe individuale, consolidându-
le astfel și construind reprezentări ale rolurilor de gen mai sănătoase și bazate pe 
egalitate (GEAR II, 2016) .
Totuși, cadrele didactice cad adesea în diverse capcane legate de recunoașterea și 
deconstrucția stereotipurilor de gen, precum:
•	 dificultăți de recunoaștere a anumitor atitudini, percepții și comportamente stereotipale, 

care sunt interpretate drept „obișnuite”, „de bun simț” sau „naturale” . Aceste 
comportamente sunt foarte bine legate de percepții adânc înrădăcinate despre rolurile 
bărbaților și ale femeilor în societate, încât este greu să le contestăm; spre exemplu: 
„băieții sunt băieți”, „fetele întotdeauna . . .”, „toți băieții trebuie să . . .”, „fii bărbat” etc .;

•	 anumite demonstrații de violență de gen (de exemplu, abuz verbal sau discursuri 
homofobe) care sunt trecute cu vederea în mod inconștient, fiind catalogate drept 
„amuzante” sau „jocuri inocente”;

3  Titlul cărții este inspirat din mitul lui Pygmalion și al Galateei . Pygmalion era un sculptor din 
 Cipru . Negăsind nicio femeie pe placul lui, el a creat statuia Galateei (din marmură albă), după
 imaginea lui mintală despre femeia ideală . Zeiței Afrodita i s-a făcut milă de el și a dat viață statuii . 
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•	 cadrele didactice se axează mai degrabă pe cunoștințele pe care le insuflă copiilor 
prin procesul standard de învățare, uitând, de multe ori, că ele însele reprezintă 
modele pentru copii . În realitate, modul în care profesorii/profesoarele reacționează 
la sau gestionează anumite situații are un impact similar (dacă nu chiar mai 
important) asupra percepțiilor cultivate și asupra mesajelor transmise elevilor .

•	 percepțiile personale ale cadrelor didactice asupra rolurilor de gen creează, de 
obicei, situații incomode, ambivalențe și dificultăți de reacție față de o anumită 
referință stereotipală din timpul unui discurs, de o percepție stereotipală asupra 
rolurilor de gen dată ca răspuns la clasă ori de un incident de violență de gen 
petrecut în pauză . Totuși, „tăcerea” sau lipsa unei reacții pot transmite mesajul că 
purtările jignitoare sau discriminatorii sunt tolerate .

•	 de multe ori, cadrele didactice nu sunt suficient de încrezătoare pentru a gestiona 
incidente de discriminare de gen, din cauză că stereotipurile de gen implică subiecte 
sensibile și delicate (de exemplu, chestiuni legate de identitatea și expresia genului, 
relații transgender, violență în relațiile intime, alegeri personale etc .) .

1.7. Sugestii utile (aptitudini și sfaturi): deconstrucția stereotipurilor de gen în 
mediul școlar, în cadrul și în afara curriculumului
•	 În vederea deconstruirii stereotipurilor de gen în mediul școlar, educarea și 

instruirea cadrelor didactice este o condiție prealabilă sine qua non, pentru ca 
aceștia să poată recunoaște imediat stereotipurile de gen, dar și diferitele manifestări 
ale discriminării de gen . În plus, este necesar ca profesorii/profesoarele să dispună 
de aptitudini și instrumente adecvate pentru a lua măsuri de gestionare a violenței 
de gen .

•	  Este important (pentru cadrele didactice) să reflectăm asupra propriilor convingeri, 
valori, atitudini, percepții și comportamente și să ne punem întrebarea dacă 
reacțiile noastre reiterează stereotipuri, în mod conștient sau involuntar .

•	 Să evităm „etichetarea” în funcție de trăsăturile specifice atribuite fetelor și băieților 
și să ne conștientizăm propriile așteptări de la ei/ele . De exemplu, nu numai băieții 
sunt agitați, deci ar trebui să sancționăm atât fetele, cât și băieții care fac gălăgie 
la clasă .

•	 Să respingem convingerile stereotipale legate de așteptările sociale față de 
fete și de băieți în așa fel încât să eliminăm miturile legate de roluri de gen și să 
încurajăm gândirea critică și reflecția . Scopul este să le permitem copiilor să își 
revizuiască propriile percepții și să își deconstruiască propria „moștenire” prin 
intermediul unui proces de reflecție, dar să construiască totodată noi concepte, 
bazate pe libertate de alegere, egalitate, dreptate socială și respect, cu care să le 
înlocuiască .

•	 Să le spunem elevilor că anumite atitudini, opinii și comportamente „normale” 
și „anticipate” pot duce la reapariția stereotipurilor și a discriminării . Acest 
lucru este cu atât mai important cu cât elevilor nu le este ușor să își dea seama că 
anumite comportamente „obișnuite” sunt stereotipuri și este de datoria noastră 
să îi sensibilizăm .

•	 Cultivarea gândirii critice - De exemplu, putem utiliza tehnica dezbaterii sau îi 
putem ruga pe copii să se poziționeze vizavi de o chestiune controversată (cum 
ar fi, dacă „ar trebui ca, după nașterea unui copil, concediul de îngrijire a copilului 
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să fie împărțit egal între cei doi părinți sau numai mama ar trebui să poată intra în 
concediu maternal?”) . Scopul este ca elevii să asculte și să discute despre părerea 
„taberei opuse”, să conștientizeze limitele impuse prin așteptări sociale, precum 
și să își lărgească percepția despre alte „realități” .

•	 Să le amintim că, de multe ori, stereotipurile de gen „închid” oamenii în „norme” 
rigide, care îi limitează . Astfel, se reduce drastic libertatea de exprimare și de 
alegere a oamenilor, împiedicându-i să-și atingă potențialul maxim . De asemenea, 
trebuie să subliniem că fiecare individ este unic și nu poate fi încadrat în tipare . 
Să reflectăm asupra faptului că percepțiile stereotipale pot încălca drepturile 
altor persoane .

•	 Să dăm dovadă de toleranță zero față de comportamente care implică violență 
bazată pe gen sau bullying bazat pe homofobie și să luăm imediat atitudine . Chiar 
și numai prin simplul fapt că păstrăm tăcerea sau reacționăm cu dificultate la astfel 
de comportamente putem perpetua stereotipuri de gen și transmite mesajul că 
astfel de purtări sunt acceptabile .

•	 Să încurajăm și să le întărim fetelor capacitatea de a-și recunoaște valoarea, de 
a crede în propriile capacități și de a fi încrezătoare . În același timp, să încurajăm 
cultivarea aptitudinilor de grijă în rândul băieților .

•	 Să încurajăm copiii să analizeze critic prezentările, imaginile și textele din 
manualele școlare care ar putea reproduce stereotipuri de gen . Să sensibilizăm 
tinerii, astfel încât aceștia să deconstruiască respectivele stereotipuri . De asemenea, 
să ne asigurăm că imaginile de la afișierul clasei sau din spațiile comune din școală 
nu perpetuează stereotipuri .

•	 Este extrem de important să fim atenți la discurs și la modul în care utilizăm 
limbajul . Să folosim un limbaj neutru din punct de vedere al genului și gramatical, 
dar și cuprinzător . Să evităm utilizarea excesivă a genului masculin, expresiile care 
se axează pe un singur gen sau care pot reproduce idei discriminatorii . De exemplu, 
putem utiliza atât genul masculin, cât și pe cel feminin atunci când vorbim despre 
elevi în limba română („elevii și elevele”), nu doar masculinul plural („elevii”), putem 
spune „personalul de curățenie” în loc de „femeia de serviciu” etc . În același timp, 
pentru a contracara tendința de masculinizare a limbajului oficial, ce  maschează 
adesea diversitatea de gen în spatele unor denumiri generice masculine, putem 
folosi formele de feminin ale funcțiilor și meseriilor, acolo unde DOMul și DEXul 
le prevăd: președintă, directoare, avocată, profesoară . 

•	 Să selectăm cu atenție textele utilizate la clasă, astfel încât acestea să nu 
perpetueze prejudecăți . În cazul în care anumite texte ce trebuie studiate conțin 
stereotipuri, să încurajăm copiii să le analizeze în mod critic, din perspectivă de 
gen .

•	 Să încurajăm alegeri netradiționale și nestereotipale - Să încurajăm fetele să se 
implice în domenii precum tehnologie și sport, iar băieții în arte și gastronomie . 
Să evităm delegarea pe criterii de gen a sarcinilor și a îndatoririlor, rugând fetele 
să gestioneze tehnologia disponibilă în clasă (cum ar fi, casetofonul), respectiv 
băieții să decoreze afișierul .

•	 Să evităm așteptările bazate pe criterii de gen despre randamentul băieților 
și al fetelor la anumite materii. Ținând cont de faptul că este mai probabil ca 
fetele să își subestimeze înțelegerea unor materii „dificile”, cum ar fi matematica 
și științele, este important să le oferim un feedback adecvat și să le încurajăm .
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2 (IN)EGALITATEA DE GEN
2.1. Genul, autoritatea și societățile patriarhale
Stereotipurile dominante despre femei și bărbați nu sunt doar o reflexie a diversității 
sexelor, datorită cărora viața este mai interesantă: nu suntem cu toții la fel și nu ar trebui 
să dorim uniformizarea lumii . Genul social este o categorie analitică, o ipoteză despre 
cum sunt construite identitățile oamenilor, precum și o idee politică ce analizează 
modul în care relația și interacțiunea dintre sexe influențează distribuția puterii în 
societate (Consiliul Europei, 2007) .
Normele rigide bazate pe gen nu numai că restricționează identitatea și potențialul 
indivizilor, ci contribuie la linia de demarcație dintre bărbați și femei, pornind de la 
așteptări sociale referitoare la înfățișarea, comportamentul și acțiunile acestora . 
Din cauza acestei separări, apar inegalități în ceea ce privește accesul în ierarhia 
puterii, deoarece societățile atribuie, în mod tradițional, o valoare mai mare „normelor 
masculine” ale dominanței, agresiunii și competiției, decât celor „feminine”, de 
supunere, vulnerabilitate și grijă (Pana, A . & Lesta, S . 2012) . Autoritatea, privilegiile 
masculine și dominanța bărbaților au fost complet normalizate în sfera publică și 
în cea privată . Totuși, acum admitem că, la baza inegalității, se află acordarea mai 
multor privilegii bărbaților: genurile nu au acces și șanse egale la scrierea regulilor, 
la oportunități și la beneficii, motiv pentru care femeile au fost marginalizate în mod 
sistematic de la participarea la viața socială, financiară, politică și culturală a țării lor .
Conceptul de „patriarhat” este adesea utilizat cu sensul de dominanță a bărbaților 
în societate . Membrii grupurilor dominante (respectiv bărbații) se bucură de multiple 
beneficii importante, cum ar fi libertate, independență, salarii mai mari, dezvoltare 
profesională, funcții cu autoritate la locul de muncă și, în general, mai mult prestigiu, 
dominanță și control . Bărbații învață că le revin, în mod implicit, anumite privilegii 
și avantaje și așteaptă de la femei să facă compromisuri sau să accepte acest fapt .
Cele mai multe societăți moderne pot fi considerate drept patriarhale sau dominate de 
bărbați, lucru care se reflectă în faptul că principalele instituții (de exemplu, partidele 
politice, administrațiile, mediul de afaceri, sectorul educațional, de sănătate, mass-
media etc .) sunt, în mare parte, controlate de bărbați .
Totuși, în societățile patriarhale, nu toți bărbații se bucură de aceleași privilegii, 
deoarece, inclusiv în rândul bărbaților, există ierarhii, menținute prin acte de violență 
și de bullying, și definite de statutul lor social și financiar, de religia, originea, nivelul 
educațional, preferințele sexuale, vârstă etc . De exemplu, un bărbat heterosexual, 
educat, cu o poziție profesională importantă și un nivel financiar ridicat, are o putere 
mai mare și se bucură de mai mult prestigiu decât un bărbat homosexual, cu un nivel 
educațional mai scăzut și un statut socio-economic mai slab .
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2.2. (In)egalitatea de gen
Sistemul politic și cel legal sunt construite pe inegalități între genuri . Putem vorbi 
despre egalitate între sexe atunci când bărbații și femeile beneficiază de aceleași 
drepturi și oportunități în toate aspectele societății, inclusiv de participare egală pe 
piața muncii și în procesul de luare a deciziilor, și când comportamentele, ambițiile 
și nevoile lor diferite sunt apreciate și susținute4 . (In)egalitatea se referă la oferirea 
de șanse egale celor două genuri, dar și la egalitate în ceea ce privește rezultatul 
acestora, adică trebuie să se țină cont de diferențele biologice și sociale dintre sexe 
(nașterea, alăptarea, violența) .
Tratamentul echitabil pentru femei și bărbați se poate concretiza în același tip de 
tratament sau într-un tratament diferit, dar considerat echivalent din punct de vedere 
al drepturilor, al reglementărilor, al obligațiilor și al oportunităților . Această noțiune 
este menționată și în strategiile sau procedurile utilizate pentru atingerea egalității 
de gen și include reprezentarea și participarea echitabilă a femeilor și a bărbaților în 
oportunitățile și beneficiile pe care le au la dispoziție . Asta nu înseamnă că femeile 
și bărbații trebuie să primească același tratament, deoarece, datorită diferențelor 

4 Departamentul pentru egalitate de gen din cadrul Minsterului Justiției și Egalității din Ιrlanda   
 http://www .genderequality .ie/en/GE/Pages/WhatisGE

Concepte importante în ierarhiile de putere 
Stratificarea în funcție de gen: distribuirea inegală a bogăției, a puterii și a 
privilegiilor între cele două genuri .
Sexism: convingerea că unul dintre genuri este superior celuilalt din naștere .
Sexism instituționalizat: când instituțiile dintr-o societate au o funcționare 
sexistă, rezultatul este discriminarea și negarea oportunităților și a drepturilor 
egale celor două sexe .
Patriarhat: în volumul Theorizing Patriarchy (Teoria Patriarhatului) (1990), 
Sylvia Walby, doctor în sociologie ce predă la Universitatea Lancaster, 
definește patriarhatul drept un sistem de structuri și practici sociale în care 
bărbații domină, asupresc și profită de femei . Walby consideră că patriarhatul 
se menține și se perpetuează în șase domenii de bază:
1 . remunerarea muncii: femeile sunt plătite mai puțin decât bărbații pentru 

aceeași muncă;
2 . menaj în gospodărie: femeile sunt responsabile de treburile casnice și de 

creșterea copiilor, o formă de muncă în continuare neplătită;
3 . stat: femeile se lovesc de obstacole în accesarea puterii politice;
4 . violență: este mai probabil ca femeile să cadă victime abuzurilor decât 

bărbații;
5 . sexualitate: sexualitatea femeilor este considerată negativă și un aspect ce 

trebuie controlat de bărbați;
6 . cultură: femeile sunt reprezentate prea puțin sau negativ în media și cultură .
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specifice dintre aceștia, este nevoie de abordări diferite sau de tratament preferențial 
acordat unui grup sau altuia . Atât bărbații, cât și femeile trebuie să aibă acces egal la 
oportunitățile de care au nevoie pentru a-și atinge potențialul maxim .
Indexul egalității de gen în Europa
Egalitatea între femei și bărbați este un principiu de bază în Uniunea Europeană . Prin 
colectarea datelor și prin comunicarea cu diverse funcții politice active în domeniul 
egalității,	Institutul	European	pentru	Egalitate	de	Șanse	între	Femei	și	Bărbați	(EIGE)	
a creat Indexul european al egalității de gen .
Indexul egalității de gen reprezintă un instrument de măsurare cuprinzător, adaptat 
la cadrul politicilor UE, care asigură că numai societățile unde diferența dintre genuri 
este mică și unde s-au făcut mari progrese în acest domeniu pot obține punctaje 
mari5 . Scopul indexului este acela de a oferi o imagine de ansamblu asupra situației 
egalității de gen din diverse state membre ale Uniunii Europene și de a constitui un 
instrument de creare a unor politici adecvate pentru combaterea inegalităților de gen .
Indexul egalității de gen are la bază șase domenii esențiale (muncă, finanțe, cunoștințe, 
timp, putere și sănătate); domeniile violență și inegalități intersectoriale (grupuri de 
minorități, persoane cu dizabilități etc .) sunt considerate domenii satelit, referindu-
se la anumite grupuri ale populației feminine . Așadar, realitatea complexă și multi-
dimensională a diferențelor de gen este reflectată atât la nivelul Uniunii Europene, 
cât și al fiecărui stat membru (EIGE, 2015) . În mod specific, domeniile menționate 
includ cercetări asupra următorilor factori:
•	 muncă: inegalități privind participarea pe piața muncii și distribuția în diverse 

sectoare și specializări . Probabilitatea ca femeile să nu fie active sau să aibă lacune 
în activitatea pe piața muncii este mai mare; totodată, există o tendință ca femeile 
să ajungă în domenii profesionale unde nivelul salarial este mai scăzut .

•	 resurse financiare: se analizează inegalitățile la nivelul surselor de venit ale 
bărbaților și ale femeilor, inclusiv în ceea ce privește salariile acestora .

•	 cunoștințe: se examinează diferențele de gen în educație și calificare, precum și 
alegerile bărbaților și ale femeilor cu privire la domeniile studiate, în special în cazul 
specializărilor din sfera științifică (științe, tehnologie, inginerie și matematică) .

•	 timp: modul în care cele două sexe își împart timpul între activitățile din afara și 
din interiorul gospodăriei (activități domestice, de îngrijire a persoanelor în vârstă 
și a copiilor), de obicei neremunerate .

•	 putere: se analizează reprezentarea bărbaților și a femeilor în luarea deciziilor .
•	 sănătate: se urmăresc diferențele de gen în domeniul sănătății și al accesului la 

servicii medicale .
Mai jos, enumerăm cele mai recente valori din Indexul egalității la nivelul țărilor 
participante în programul GenderEd, precum și măsurătorile cele mai ridicate, cele 
mai scăzute și medii la nivelul UE-28, ca termen de comparație . Valorile din Indexul 
egalității sunt exprimate pe o scară de la 1 la 100, unde 1 indică inegalitate totală, 
iar 100 se referă la egalitatea totală între genuri . Statisticile din graficul de mai jos 
reflectă măsurători ajustate pe baza noilor calcule (în timp) .

5 http://eige .europa .eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2015-measuring-
 gender-equality-european-union-2005-2012-report
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Graficul 1a: Evoluția în timp a Indexului egalității de gen (2005-2015)

Conform rezultatelor Indexului egalității de gen (IEG6), media UE-28 în anul 2015 este 
de 66,2% . Majoritatea statelor (17 din 28) au obținut valori sub medie, ceea ce relevă 
că încă este loc de progrese semnificative în vederea atingerii egalității de gen . Nivelul 
cel mai ridicat de egalitate apare în țările scandinave: Suedia, Danemarca și Finlanda 
au obținut valori de aproximativ sau mai mari de 75% (Graficul 1a) . Italia se situează 
puțin peste medie, pe locul 14, obținând un procent de 62,1%, Lituania se află pe 
locul 19 (56,8%), în timp ce România și Cipru sunt pe ultimele locuri (25, respectiv 
22), cu 52,4%, respectiv 55,1%) . Cea mai mare diferență de gen se înregistrează în 
Grecia (50%) .

6  Indexului egalității de gen 2017: măsurători privind egalitatea de gen în Uniunea Europeană
	 în	perioada	2005-2015.	Institutul	European	pentru	Egalitate	de	Șanse	între	Femei	și	Bărbați	
 (EIGE), 2017, disponibil la http://eige .europa .eu/rdc/eige-publications/gender-equality-
 index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report
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Este important de menționat că valorile Indexului par să urmeze o tendință pozitivă 
în perioada 2005-2015 (Graficul 1b) . Majoritatea țărilor se află pe un trend ascendent 
al IEG, ceea ce reflectă eforturile continue ale statelor Uniunii Europene în domeniul 
egalității de gen . Mai exact, se pare că Italia și Cipru au înregistrat cele mai mari 
progrese în acest sens în ultimii 10 ani, cu o creștere de 12,9%, respectiv 9,2% . 
Măsurătorile din România și Lituania relevă, de asemenea, anumite îmbunătățiri, deși 
destul de mici (2,5%, respectiv 1%) .

Graficul 1b: Evoluția în timp a Indexului egalității de gen (2005-2015)
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Graficul 2α: Indexul egalității de gen pe domenii
În ceea ce privește domeniile specifice, cele mai mari valori s-au înregistrat în domeniul 
sănătate (Graficul 2a) . În principiu, nu există diferențe majore între starea generală 
de sănătate a femeilor și a bărbaților (mai exact, îndeplinirea nevoilor medicale) și 
accesul lor la diverse infrastructuri de sănătate . Din contră, cea mai mare diferență 
apare la nivelul distribuției puterii și al reprezentării inegale a sexelor în centrele de 
putere . În mod specific, Cipru a obținut unul dintre cele mai mici procentaje (24,7%) 
din grupul UE-28 la capitolul distribuția puterii în funcție de gen (locul 24) . În cazul 
României și al Lituaniei, procentajele sunt, de asemenea, relativ scăzute în acest 
domeniu (33,2%, respectiv 36 .6%), în timp ce Italia se află pe locul 14, mai aproape 
de media europeană (45,3%) .
Raportul dintre serviciu, activități de îngrijire și viață personală (activități de socializare) 
este, în continuare, o arie problematică în majoritatea statelor europene (măsurătorile 
medii pentru UE-28 ajung la 65,7%), îngrijirea familiei și a copiilor căzând în sarcina 
femeilor . Distribuția inegală a timpului este foarte evidentă în toate cele patru state 
participante la programul GenderEd, acestea obținând valori sub medie: România 
50,3%, Cipru 51,3%, Lituania 50,6% și Italia 59,3% .
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Domeniile muncă și educație prezintă valori contradictorii (Graficele 2b și 2c) . Pe 
de o parte, dobândirea cunoștințelor și participarea pe piața muncii este destul de 
ridicată atât în cazul femeilor, cât și al bărbaților (Indexul egalității de gen în domeniul 
educație indică 79,8%, respectiv 72,1%); cu toate acestea, există o separare clară în 
ceea ce privește alegerile profesionale (IEG - 64%) și alegerile educaționale (IEG - 
55,6%) . Conform statisticilor individuale din studiul EIGE, această distincție are un 
impact semnificativ asupra (in)egalităților privind calitatea locului de muncă, distribuția 
resurselor financiare, dificultățile de obținere a independenței financiare în cazul 
femeilor, diferența salarială și riscul crescut de sărăcie în cazul femeilor (EIGE: Indexul 
egalității de gen 2017: măsurători privind egalitatea de gen în Uniunea Europeană în 
perioada 2005-2015, domeniile muncă și financiar) .

Graficul 2b: Indexul egalității de gen, domeniul cunoștințe

Graficul 2c: Indexul egalității de gen, domeniul muncă
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2.3. Inegalitatea de gen în sistemul de învățământ din România
Una dintre caracteristicile principale ale sistemului educațional în majoritatea țărilor 
este așa-numita feminizare a învățământului . Acest fenomen se referă la marea 
concentrare de cadre didactice de sex feminin în nivelele de jos ale educației (Skelton, 
2002), precum și absența femeilor din funcții administrative, indiferent de ponderea 
lor numerică în domeniu .
Feminizarea sistemului de învățământ este un fenomen strâns legat de valorile pe 
care diferitele societăți le atribuie ocupațiilor care presupun lucrul cu copiii și e 
legat de definițiile culturale despre feminitate și masculinitate (Drudy, 2008), cum 
ar fi percepția că a preda copiilor mici este o extensie a rolului matern . Percepțiile și 
așteptările sterotipale restricționează femeile în nivelele inferioare ale învățământului, 
în timp ce le descurajează aspirațiile către posturi administrative sau în elaborarea 
politicilor educaționale .   
Conform Studiului INSSE „Femeile și bărbații, parteneriat de muncă și de viață” 
(2016), în România, ca și în aproape toate țările europene, profesia de cadru didactic 
în învățământul preuniversitar este deținută în majoritate de femei (76,5%) . „Pe 
măsură ce nivelul educațional crește, ponderea cadrelor didactice de sex feminin 
scade . Astfel, în învățământul antepreșcolar și preșcolar, ponderea femeilor era în 
anul școlar 2015/2016 de 99,6%, în primar și gimnazial, de 79,3%, iar pentru liceal 
era de 70,4% . Învățământul superior se remarcă printr-un echilibru perfect în ceea ce 
privește personalul didactic pe sexe (50%) . În anul 2014/2015, funcțiile de conducere 
din învățământul preuniversitar sunt ocupate în mare măsură de femei (63,7%) . În 
învățământul superior ponderea femeilor în totalul personalului didactic scade odată 
cu avansarea pe scara carierei academice . Deși aspectul poate fi parțial explicat prin 
faptul că, de cele mai multe ori, femeile nu optează pentru cariere academice, „ecranul“ 
pus în calea ascensiunii femeilor este și rezultatul parțial al culturii dominant masculine 
care s-a perpetuat în mediul academic . Învățământul superior din țara noastră este 
condus, în majoritate, de bărbați . Din totalul personalului didactic de conducere din 
învățământul superior, în anul universitar 2015/2016, numai 38,7 % erau femei” . 

2.4. Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice
Integrarea perspectivei de gen în politicile publice din diverse sectoare a fost adoptată 
la nivel internațional drept strategie pentru atingerea egalității de gen . Aceasta 
implică integrarea unei perspective de gen în pregătirea, conceperea, implementarea, 
monitorizarea și evaluarea politicilor, a măsurilor de reglementare bugetară și a 
programelor de cheltuieli, cu scopul de a promova egalitatea între femei și bărbați și 
de a combate discriminarea . Abordarea integrată a dimensiunii de gen înseamnă atât 
integrarea unei perspective de gen în conținutul diverselor politici, cât și abordarea 
subiectului reprezentării femeilor și a bărbaților în fiecare domeniu . Ambele dimensiuni 
- reprezentarea genurilor și conținutul care să respecte dimensiunea de gen - trebuie 
avute în vedere în toate etapele procesului de elaborare a politicilor . 
Integrarea dimensiunii de gen în România
La nivel legislativ, România a făcut progrese semnificative în contextul presiunilor 
pentru integrare în Uniunea Europeană cu privire la egalitatea între femei și bărbați . 
Principalul act normativ în domeniu este Legea	202	din	2002 privind	egalitatea	de	
șanse	și	de	tratament	între	femei	și	bărbați, ce are capitole distincte atât în ce privește 
egalitatea de tratament în domeniul muncii (capitolul II), cât și în privința accesului 
la educație (Capitolul III) . 
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În privința educației, sunt incluse prevederi legate de integrarea temei egalității de șanse 
în programele naționale și prevederi referitoare la instituirea de practici nediscriminatorii 
și măsuri concrete de garantare a egalității . Cu privire la restricționarea accesului unuia 
dintre sexe, legea lasă însă destul de multă ambiguitate: „Restricționarea	accesului	
unuia	dintre	sexe	în	instituții	de	învățământ	publice	sau	private	se	face	pe	criterii	
obiective,	anunțate	public,	în	conformitate	cu	prevederile	legislației	antidiscriminare” 
(art . 15, alineatul 4) . Același articol prevede că „Este	interzis	să	se	solicite	candidatelor,	
la	orice	formă	de	învățământ,	să	prezinte	un	test	de	graviditate	și/sau	să	semneze	un	
angajament	că	nu	vor	rămâne	însărcinate	sau	că	nu	vor	naște	pe	durata	studiilor”. 
În practică însă, multe eleve renunță la studii atunci când rămân gravide, de rușine, 
dar și din cauză că nu primesc susținerea necesară . Prin urmare măsurile concrete 
de garantare a egalității lasă încă mult de dorit, și în general același lucru îl putem 
afirma despre implementarea acestei legi . Dacă în domeniul muncii, inspecțiile au 
integrat în ultimi ani aspecte ce țin de aplicarea legii 202, cel puțin la nivel formal (se 
verifică documente care să ateste existența unor politici nediscriminatorii), în domeniul 
educației, preocuparea pentru implmentarea legii 202 a fost mai puțin vizibilă . Deși 
Legea educației naționale nr . 1/2011 (cu modificările ulterioare) include prevederi 
care să stipuleze în mod explicit accesul egal la educație, indiferent de gen, etnie, 
clasă, dizabilități, acestea sunt adesea trecute cu vederea .  
Deși legea egalității de șanse există de 16 ani, un grup de lucru care reunește Agenția 
pentru	Egalitate	de	Șanse,	Institutul	pentru	Științele	Educației	și	ONGuri	membre	ale	
Coaliției pentru Egalitate de Gen a început să se reunească abia în ultimele luni pentru 
a dezbate integrarea egalității de gen în programa școlară și în materiale didactice .
Observăm în același timp lipsa unor măsuri intersecționale de combatere a discriminării 
de gen . Așa cum relevă un studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate în 
cadrul proiectului FETE, în legea privind egalitatea de șanse și tratament între femei 
și bărbați nu face referire la alte axe ale inegalităților și discriminărilor . Astfel, nu 
apar diferențieri legate de vârstă, etnie, statut social și economic (clasă) . Fetele și 
adolescentele, tinerele și femeile de etnie romă și adolescentele marginalizate nu fac 
obiectul prevederilor privind accesul la educație și posibilitatea de a urma, în condiții 
bune, diverse forme de învățământ .
Lipsa unei priorități constante și reale legate de integrarea dimensiunii de gen în 
România este evidentă și din întârzierea și schimbările care au marcat existența 
unei structuri de specialitate în cadrul guvernului . Abia în  anul 2014, la 12 ani după 
adoptarea legii 202 din 2002, a fost înființată o structură de specialitate sub forma 
unui departament pentru egalitate de șanse în subordinea Ministerului Muncii, adusă 
ulterior la rang de agenție, condusă de un secretar de stat . Agenția pentru Egalitate de 
Șanse	între	Femei	și	Bărbați	(ANES)	îndeplinește	funcții	de	strategie,	de	armonizare	
cu prevederile legislației europene și de reprezentare al domeniului . 
În urmă cu un an a fost adoptată Strategia națională privind promovarea egalității 
de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice 
pentru perioada 2018-2021 și a Planul operațional privind implementarea strategiei 
naționale privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea 
și combaterii violenței domestice pentru 2018-2021.  Printre obiectivele stabilite 
pentru domeniul educației se numără Creșterea gradului de conștientizare a copiilor 
și	tinerilor	cu	privire	la	prevederile	legale	din	domeniul	egalității	de	șanse	între	femei	
și	bărbați	(măsuri aferente fiind integrarea perspectivei de gen în programa școlară 
și în manuale) și Combaterea	stereotipurilor	de	gen	în	rândul	tinerilor prin campanii 
naționale .
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2.5. Recomandări: Obținerea egalității de gen în mediul școlar 
Asigurarea egalității de gen în mediul școlar este o procedură multi-dimensională ce 
nu se concentrează doar pe combaterea stereotipurilor, ci include și elaborarea de 
politici, măsuri și inițiative, colectarea de date, modificarea percepțiilor și practicilor 
curente, însoțită de feedback și evaluare continuă . Pentru a avea succes, obținerea 
egalității de gen trebuie să țintească educația în mod holistic și să implice într-un mod 
colaborativ toți factorii de interes precum cei implicați în elaborarea politicilor publice, 
factori de decizie, ONGuri, directorii unităților de învățământ, profesori, elevi, părinți 
și comunitate . În realitate, acest deziderat se obține doar prin integrarea egalității de 
gen în toate ariile educației . 
Conform recomandărilor Consiliului Europei (2014), aceasta presupune:
•	 Schimbul	de	bune	practici	între	țări	din	Uniunea	Europeană	
•	 Monitorizarea și evaluarea regulată a implementării strategiilor europene, naționale 

și locale privind egalitatea de gen în mediul școlar .
•	 Crearea unor indicatori de evaluare privind implementarea gender mainstreaming 

(integrării perspectivei de gen în toate etapele politicilor publice) .
•	 Colaborare, sinergie și dialog între toate părțile implicate .
•	 Susținere activă (financiară, prin resurse umane, educație, formare profesională, 

etc .) .
•	 Revizuirea și actualizarea programei prin încorporarea unor obiective legate de 

rolurile de gen, inegalitățile de gen, relații interpersonale și educație sexuală .
•	 Crearea de materiale didactice moderne sensibile la dimensiunea de gen și care 

reflectă și experiențele fetelor și femeilor .
•	 Revizuirea materialelor didactice și manualelor școlare pentru a evita perpetuarea 

stereotipurilor de gen, atât prin texte, cât și prin imagini  .
•	 Introducerea tematicii violenței de gen în programa școlară și cultivarea de atitudini 

și valori bazate pe toleranță zero la violență, respectiv dezvoltarea de abilități și 
comportamente în acest sens .

•	 Integrarea aspectelor care țin de egalitate și stereotipuri cu precădere la profilele 
tehnice și școlile profesionale care atrag mai mulți băieți 

•	 Integrarea aspectelor care țin de egalitate și stereotipuri în formarea cadrelor 
didactice și consilierilor școlari (licee pedagogice, modulul pedagogic predat în 
universități) .

•	 Dezvoltarea și încurajarea programelor pentru fete, pentru a promova participarea 
lor în domeniul tehnicii și utilizarea noilor tehnologii . 

•	 Combaterea discriminării de gen în rândul cadrelor didactice, în relație cu așteptările 
de gen pe care le au aceștia și cu prejudecățile care îi pot influența în modul în 
care se exprimă și se manifestă la clasă .

•	 Educarea părinților pentru a reintări rolul familiei în promovarea egalității de gen .
În cursului anului 2017, România a prezentat în fața Comitetului CEDAW, Raportul 
Combinat 7 și 8 privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor . 
În ceea ce privește Educația, Comitetul CEDAW recomandă combaterea stereotipurilor 
de gen în rândul tinerilor prin încurajarea fetelor în privința alegerii unei cariere 
în domeniile: știință, tehnologie, inginerie și matematică (STIM) și în domeniile 
tehnologiilor informaționale și de comunicații(TIC) . 
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3. INEGALITĂȚI PE PIAȚA MUNCII
3.1. Inegalități de gen pe piața muncii
La nivelul Uniunii Europene există un consens cu privire la faptul că ținta europeană 
de 75% în ceea ce privește rata de ocupare a forței de muncă (grupa de vârstă 20-64 
ani), stabilită în contextul Strategiei Europa 2020, va putea fi atinsă doar dacă mai 
multe femei vor participa pe piața muncii . În consecință, și la nivel național, conform 
Strategiei Naționale  privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și 
prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021, trebuie să 
existe o motivație puternică pentru ca politicile să fie în continuare puternic focalizate 
pe utilizarea potențialului neexploatat sau sub-exploatat al femeilor care se află în afara 
pieței muncii sau care nu își valorifică întreg potențialul pe piața muncii, în vederea 
creșterii ratei de ocupare a acestora, în conformitate cu angajamentele României 
legate de îndeplinirea țintelor Strategiei Europa 2020 .
În anul 2016, în România, rata de ocupare a populației cu vârstă de muncă (segmentul 
de vârstă 15 - 64 ani) a fost de 69,7% în rândul bărbaților și 53,3% în rândul femeilor . În 
ceea ce privește evoluția ratei de ocupare pe sexe, în anul 2016, atât rata de ocupare 
pentru bărbați, cât și cea pentru femei au înregistrat evoluții pozitive comparativ cu 
valorile înregistrate în anul precedent . Diferența de participare pe piața muncii între 
femei și bărbați continuă să fie extrem de ridicată și se impune identificarea de măsuri 
adiționale care să sprijine reducerea acestui decalaj . 
În anul 2016, pe criteriul de sex, diferența între rata șomajului pentru bărbați și cea 
pentru femei a fost de 1,6 puncte procentuale (6,6% la bărbați față de 5% la femei) . 
Atât pentru femei, cât și pentru bărbați rata șomajului în România înregistrează 
niveluri inferioare mediei europene (UE 28) . În anul 2016, rata șomajului UE (28)2 a 
fost de 8,4% în rândul bărbaților și de 8,7% în rândul femeilor, continuând tendința 
de scădere începută în anul 2014 .
În 2015, în România, conform statisticilor Eurostat, mai mult de o treime din populație 
era în pericol de sărăcie sau excluziune socială, România aflându-se în top 3 state 
membre UE cu cea mai mare rată a sărăciei . Femeile tind să fie mai expuse riscului 
de sărăcie și excluziune socială decât bărbații, mai ales la anumite vârste . Cele mai 
pronunțate diferențe pe sexe le întâlnim la grupa 65 de ani și peste, unde în anul 2015, 
femeile au atins valori ale ratei sărăciei cu 10 puncte procentuale mai mari decât ale 
bărbaților . Rate mai ridicate ale femeilor decât ale bărbaților observăm și la grupa 
de vârstă 18-24 ani (diferență de 3,2 puncte procentuale în 2015) . Aceste diferențe 
afectează și situația copiilor: România continuă să se confrunte cu cea mai mare 
rată a sărăciei în rândul copiilor, dintre toate statele membre UE, respectiv cu o rată 
de 46,8% . Principalii factori care afectează sărăcia în rândul copiilor e componența 
gospodăriei în care trăiesc aceștia (familiile monoparentale fiind mai expuse la sărăcie) 
și situația pe piața muncii a părinților, direct legată de nivelul de educație .
Referitor la Concilierea vieții profesionale cu viața de familie, precum și la eliminarea 
stereotipurilor de gen, Comitetul CEDAW a formulat următoarele recomandări în 
2017 către România: 
a) Creșterea numărului de oportunități, pentru femei, în vederea obținerii accesului 

la locuri de muncă, în special în zonele rurale . 
b) Punerea în aplicare a planurilor de combatere a segregării ocupaționale, creșterea 

nivelului de participare a femeilor la luarea deciziilor în sfera economică, în special 
în consiliile de administrație și de supraveghere ale companiilor private, inclusiv 
prin introducerea cotelor în consiliile principalelor companii listate la Bursa de 
Valori din București . 
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3.2. Ocupații tipic feminine sau masculine. Dimensiunea de gen în alegerea carierei
Segregarea ocupațională pe bază de gen reprezintă fenomenul de concentrare a 
femeilor și a bărbaților pe sectoare profesionale diferite și pe funcții diferite în cadrul 
aceluiași sector . Segregarea ocupațională se manifestă sub două forme:

segregare orizontală: femeile ajung să aibă profesii mai prost plătite sau cu 
mai puține oportunități de dezvoltare;

segregare verticală: bărbații se află în vârful ierarhiei, în timp ce femeile 
rămân în funcții mai joase .

Atât cercetătorii, cât și administrațiile și factorii de decizie consideră segregarea 
ocupațională un subiect de o importanță majoră, deoarece acesta este punctul de 
pornire și totodată baza inegalităților la locul de muncă și a diferențelor salariale între 
genuri . Concentrarea femeilor și a bărbaților în ocupații „feminine” și „masculine” este, 
în mod clar, consecința socializării pe bază de roluri de gen și pe modele tradiționale 
de feminitate și masculinitate . Numeroși cercetători (Crompton și Lyonette 2005, 
Tomlinson 2006, Fagan și Rubery 1996, Rubery și Fagan 1995) sunt de părere că 
segregarea ocupațională apare tocmai din cauza alegerilor limitate pe care le au la 
dispoziție femeile în vederea atingerii unui echilibru între viața profesională și cea 
personală .
Stereotipul bărbatului de succes în societate este profund legat de succesul și de 
dezvoltarea profesională a acestuia, de puterea lui financiară, și pune pe umerii lui 
responsabilitatea întreținerii familiei .
Astfel, se pune presiune pe băieți să facă alegeri „realiste” și să își găsească un loc 
de muncă sigur, preferabil în domenii în domenii unde se câștigă bine, care sunt 
prestigioase și care oferă posibilitatea dezvoltării profesionale . Pe de altă parte, în 
ceea ce privește cariera fetelor, acestea pun accent mai mare pe atingerea echilibrului 
între viața profesională și cea personală, pe cât de utile vor fi pentru alții și pe lucrul 
cu oameni, mai degrabă decât cu „lucruri” (Lips, 1992 Støren, 2000) .
Chiar și atunci când hotărăsc să se aventureze în profesii dominate de bărbați, femeile 
se confruntă cu diverse prejudecăți, provocări, restricții și adesea cu un „mediu ostil”, 
în	care	le	este	greu	să	avanseze.	Mai	multe	studii	realizate	de	economiștii	Hamilton	
și Steward J relevă că profesiile „dominate de bărbați” rămân domenii de care aceștia 
preferă să se bucure alături de cei „ca ei”, întărind astfel prejudecățile față de alte 
grupuri (respectiv față de femei), pentru a-și proteja interesele financiare, politice și 
sociale . Din acest motiv, se creează, de multe ori, un „mediu de lucru ostil”, în care 
femeilor le este greu să facă față unor aspecte precum: ore de lucru „dificile” (care 
nu țin cont de nevoile privind îngrijirea copiilor), trebuie să „dovedească ce pot” mult 
mai des decât colegii bărbați și se confruntă frecvent cu discriminare de gen .
Bărbații care își aleg meserii în domeniile „tipic feminine” se confruntă, de asemenea, 
cu obstacole și provocări similare, descrise în detaliu la Secțiunea 4 .3, „Bărbați în 
profesii de îngrijire” .
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3.3. Segregarea ocupațională orizontală
În România, segregarea ocupațională orizontală atinge cote ridicate, spre deosebire 
de alte state din UE: femeile au profesii care sunt, în mod tradițional, prost plătite (în 
domenii precum servicii, educație, sănătate, asistență socială, turism), în timp ce 
bărbații sunt mai bine reprezentați în ocupații tehnice, cum ar fi în construcții și în 
tehnologie . Acest fenomen se numește „pereții de sticlă” și se referă la segregarea 
„invizibilă” pe ocupații considerate potrivite pentru fiecare gen .
Pentru anul 2015, domeniile de activitate unde populația feminină ocupă locuri 
de muncă într-o proporție mult mai mare decât cea a bărbaților sunt: sănătate și 
asistență socială (81,5%), învățământ (74,7%) și respectiv în hoteluri și restaurante 
(59,7%) . Ponderile mai ridicate ale bărbaților se întâlnesc în următoarele sectoare: 
construcții (93,6%), producția și distribuția energiei electrice și termice, gaze și apă 
(81,4%), administrație publică și apărare (58,5%) . 
Structura pe sexe în cadrul fiecarei grupe de ocupații ne relevă faptul că bărbații sunt 
majoritari în special, în cadrul următoarelor grupe, la nivelul anului 2015: 
-  muncitori calificați și asimilați: 80% față de doar 20% femei; 
-  membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai administrației 

publice, conducători și funcționari superiori: 73,8% față de doar 26,2% femei; 
-  lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit: 54,5%, față de 45,5% femei; 
Femeile sunt preponderente mai ales în cadrul lucrătorilor din: 
-  domeniul serviciilor 63,7%; 
-  funcționarilor administrativi fără funcții de conducere 63%; 
-  specialiști în diverse domenii de activitate 52,2% . 
O altă formă de segregare ocupațională orizontală este fenomenul recunoscut 
ca „podele lipicioase”, respectiv concentrarea femeilor în profesii care nu oferă 
oportunități de dezvoltare (de exemplu, poziții de secretară, vânzătoare, femeie de 
serviciu, cosmeticiană) .

3.4. Segregarea ocupațională verticală: reprezentarea femeilor în poziții de decizie
Segregarea profesională verticală se referă la lipsa femeilor din funcții de conducere 
sau de conducere superioară . Acest fenomen este denumit „plafonul de sticlă” . 
România era în 2015 pe ultimul loc în UE la procentul femeilor în poziții de conducere 
în rândul marilor companii, cu 11,3% față de media europeană de 21,2% . 
În ceea ce privește dezvoltarea profesională, sunt discriminate și din punct de vedere 
al câștigurilor: mai exact, pe măsură ce urcă în ierarhia profesională, diferența dintre 
veniturile femeilor și ale bărbaților este tot mai mare . Conform datelor Eurostat 
pentru UE-28, femeile-manager câștigă, în medie, cu 23,4% mai puțin decât bărbații 
(într-o perioadă când diferența medie de remunerare dintre femei și bărbați este de 
aproximativ 16%) .
Se pare că, în dezvoltarea lor, în special în mediul de afaceri, femeile se lovesc de 
anumite obstacole . Există o diferență notabilă de reprezentare a femeilor în funcții de 
conducere atât în sectorul public, cât și în cel privat, procentajele respective atingând 
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27,3%7 în administrația publică și doar 17,7% în afaceri8 . Mai mult, numai 4% dintre 
membrii consiliilor directoare ale companiilor sunt femei . Pentru femei, plafonul de 
sticlă este un obstacol invizibil, dar cât se poate de real, motivele pentru care femeile 
nu pot ajunge în funcții mai importante neavând legătură cu calificarea acestora, ci 
cu stereotipuri și prejudecăți sociale .
Studiul Fundației americane Rockefeller, intitulat „Women	in	Leadership:	Why	It	
Matters” (2016), menționează mai multe motive care explică absența femeilor din 
poziții de autoritate . Se pare că, printre principalele obstacole, se numără:
•	 stereotipurile și prejudecățile - Așteptările de gen care identifică rolul de „lider” 

cu identitatea masculină, alături de faptul că, în mod tradițional, bărbații sunt cei 
care dețin funcții importante într-o organizație; se pare că toate acestea creează o 
anumită cultură în mediul profesional, care inhibă reprezentarea egală a femeilor 
în astfel de funcții .

•	 prejudecăți legate de rolul de gen al femeii - 89% dintre respondenți consideră că 
femeile pun familia deasupra carierei și recunosc că, din punctul lor de vedere, 
este posibil ca femeile să nu fie dispuse să lucreze conform unui program specific 
funcțiilor de conducere sau să nu poată face față programului de lucru neregulat 
specifice acestor poziții . Fenomenul așa-numit „schimbul doi” contribuie în mod 
semnificativ la astfel de prejudecăți: femeile lucrează la serviciu, după care, mai 
târziu, lucrează și acasă, având grijă de copii și, de multe ori, de părinții în vârstă, 
gătesc, merg la cumpărături, fac curățenie în casă și desfășoară alte sarcini legate 
de activitățile extracurriculare ale copiilor .

•	 alte prejudecăți despre aptitudinile de leadership ale femeilor, acestea fiind 
considerate mai puțin eficiente decât bărbații (78%) .

•	 absența altor femei din funcții de conducere, care să fie văzute drept modele 
(80%) - În plus, se pare că lipsa mentorilor (83%) (comparativ cu sprijinul primit 
de femei în dezvoltarea personală) și a contactelor personale (75%), fiind un 
domeniu predominant masculin, constituie obstacole importante în calea dezvoltării 
profesionale a femeilor .

•	 nu în ultimul rând, propriile așteptări ale femeilor vizavi de viitorul carierei lor au un 
impact major asupra celor menționate mai sus: în timp ce majoritatea bărbaților 
(52%) consideră că au șanse să ajungă în poziții de conducere, numai 38% dintre 
femei sunt de aceeași părere .

3.5. Segregarea de gen în îngrijire: echilibrul dintre viața profesională și cea 
personală
Strâns legată de diferența de remunerare este dificultatea femeilor de a atinge un 
echilibru între responsabilitățile familiale și cele profesionale . Problemele cu care 
se confruntă femeile în încercarea de a echilibra rolul de persoane active, precum și 
cel de mame, casnice și îngrijitoare, au un impact direct asupra carierelor acestora, 
precum și asupra dezvoltării lor . Datele obținute prin aplicația Platforma de acțiune 

7 EIGE 2016: http://eige .europa .eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_nat__wmid_
 natadmin
8 EIGE: Cele mai mari companii listate la Bursă: Directori executivi, personal cu funcție executivă 
 și neexecutivă (2017) http://eige .europa .eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus_
 wmid_comp_compex
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de	la	Beijing:	Femeile	și	economia.	Concilierea	vieții	profesionale	cu	viața	de	familie	
-	condiție	a	participării	egale	pe	piața	muncii arată că, la nivelul UE-28, femeile oferă, 
în continuare, servicii de îngrijire a familiei, a copiilor și a vârstnicilor, într-o măsură 
mult mai mare decât bărbații .
Problema principală este neimplicarea bărbaților în responsabilitățile casnice, lucru 
adesea susținut de stereotipuri puternic înrădăcinate care descurajează bărbații să 
aleagă sau să ajungă să desfășoare activități de îngrijire . Cu alte cuvinte, identitatea 
masculină trebuie extinsă în așa fel încât activitățile specifice îngrijirii familiei să 
ajungă să fie incluse în rolul bărbaților, fără a fi considerate o „pedeapsă” . În acest 
sens, este nevoie ca aptitudinile de îngrijire să se cultive și în rândul băieților, atât în 
familie, cât și la școală, începând de la o vârstă fragedă .
Concilierea vieții familiale cu cea profesională este obstacolul principal în calea egalității 
de gen, fiind considerată un obiectiv important în strategia Europa 2020 în vederea 
îmbunătățirii nivelului de ocupare a forței de muncă . În 20139, Institutul European 
pentru	Egalitate	de	Șanse	între	Femei	și	Bărbați	(EIGE)	a	analizat	implementarea	
Platformei de acțiune de la Beijing în statele membre ale UE, în ceea ce privește 
concilierea diverselor aspecte ale vieții de familie cu cea profesională, recomandând, 
printre altele, următoarele măsuri10:
Împărțirea concediului de îngrijire a copilului între femei și bărbați - Comisia 
Europeană a introdus un pachet de măsuri de prelungire a concediului de îngrijire a 
copilului de la trei la patru luni, din care cel puțin o lună nu poate fi transferată celuilalt 
părinte, stimulându-i astfel pe tați să își ia concediu . Totuși, tații continuă să nu utilizeze 
această perioadă de concediu, iar angajatorii nu promovează concediul paternal 
în rândul angajaților bărbați . Posibile recomandări privind politicile de încurajare a 
bărbaților să utilizeze concediul paternal sunt alocarea unor perioade de concediu 
exclusiv taților, introducerea unei prime pentru tații care uzează de concediul paternal, 
precum și oferirea unei compensații prin intermediul unui sistem adecvat de concedii 
plătite . În fine, schimbarea atitudinilor este un alt factor important de care trebuie să se 
țină cont în vederea eliminării noțiunii că acest concediu parental ar afecta angajații . 
În România, tatăl copilului nou-născut are dreptul la un concediu paternal de cinci 
zile lucrătoare . Acest concediu se acordă la cerere, în primele opt săptămâni de la 
nașterea copilului, în baza certificatului de naștere al acestuia . Bărbații reprezintă, oficial, 
10% din totalul beneficiarilor concediului pentru creșterea copilului . Nu există studii 
calitative pentru a vedea câți dintre aceștia se ocupă efectiv de îngrijirea copilului și 
câți accesează concediul, dar continuă să muncească la negru, în timp ce de îngrijirea 
propriu-zisă a copilului se ocupă partea feminină a familiei: mama, bunica sau alte rude . 
Legislația din România stabilește obligația celuilalt părinte (de obicei tatăl) de a lua cel 
puțin o lună din perioada concediului de îngrijire a copilului . O politică mai eficientă 
este de a împărți concediul  în două perioade egale, în așa fel încât părinții să suporte, 
să se bucure în mod egal de efectele acestuia . S-ar menține în continuare un decalaj 
în raport cu angajații care nu fac copii, dar s-ar combate eficient discriminarea de gen .
Servicii de îngrijire a copiilor - Furnizarea unor servicii de îngrijire a copiilor accesibile 
și de calitate ridicată, înainte și după programul școlar, a fost recunoscută drept o 
măsură importantă în vederea concilierii vieții de familie cu cea profesională . La 

9 http://eige .europa .eu/rdc/eige-publications/supporting-reconciliation-work-family-and-
 private-life-good-practices
10  Analiza implementării Platformei de acțiune de la Beijing: Femeile și economia . Concilierea 
 vieții profesionale cu viața de familie - condiție a participării egale pe piața muncii, 2013
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Summitul de la Barcelona din 2002, Consiliul European a agreat ca statele membre să 
ofere opțiuni de îngrijire a copiilor pentru minim 90% dintre copiii între 3 ani și vârsta 
de începere a învățământului obligatoriu . Totodată, cel puțin 33% din serviciile de 
îngrijire a copiilor destinate celor sub 3 ani trebuie să aibă caracter formal (respectiv, 
să fie furnizate de centre educaționale sau de îngrijire) . Până în anul 2010, numai 
10 state membre UE (Danemarca, Suedia, Țările de Jos, Franța, Spania, Portugalia, 
Slovenia, Belgia, Luxemburg, și Marea Britanie) au îndeplinit obiectivul de a oferi 
servicii de îngrijire formală copiilor sub trei ani, în timp ce 11 state membre (Belgia, 
Spania, Franța, Suedia, Germania, Estonia, Țările de Jos, Slovenia, Irlanda, Danemarca 
și Marea Britanie) au atins ținta de a furniza servicii de îngrijire pentru cel puțin 90% 
dintre copiii între trei ani și vârsta de începere a învățământului obligatoriu . 
Servicii de îngrijire a persoanelor în vârstă - Îngrijirea informală este, în continuare, 
principala sursă de servicii de asistență pentru persoanele în vârstă, fiind, în mare 
parte, realizată de femei (în 19 din 27 state membre, peste 50% dintre vârstnici sunt 
îngrijiți informal sau deloc) . Femeile sunt suprareprezentate și în domeniul îngrijirii 
formale . În consecință, politicile de încurajare a angajării bărbaților în acest sector 
sunt considerate esențiale pentru promovarea egalității de gen pe piața muncii11 . 
În România, ponderea femeilor în vârstă de 65 de ani și peste care se află în risc de 
sărăcie sau excluziune socială este cu 10,3 puncte procentuale mai mare decât a 
bărbaților din aceeași grupă de vârstă . (Institutul	Național	de	Statistică,	Dimensiuni	
ale	incluziunii	sociale	în	România,	în	anul	2013,	2014)
Politici privind concilierea vieții de familie cu cea profesională La nivelul întregii 
Uniuni Europene, femeile rămân subreprezentate pe piața muncii . Pierderea economică 
cauzată de inegalitatea de gen la nivelul ocupării forței de muncă se ridică la 370 de 
miliarde EUR pe an . Femeile sunt din ce în ce mai bine calificate, iar numărul femeilor 
care absolvă o facultate în Europa îl depășește pe cel al bărbaților, însă multe dintre 
acestea dispar de pe piața muncii din cauza responsabilităților lor de părinte sau de 
îngrijitor al unor membri de familie . Politicile actuale nu asigură șanse egale care să 
le permită taților și mamelor să muncească și să se ocupe împreună de îngrijirea 
familiei, pentru bunăstarea copiilor și a societății în ansamblul său .
Începând cu anul 2008, statele membre ale UE au implementat politici, în special cu privire 
la concediul de îngrijire a copilului și la centrele de îngrijire a copiilor . În Grecia, Ungaria, 
Italia și Spania s-au făcut eforturi semnificative pentru acces la servicii de îngrijire a copiilor, 
în timp ce, în unele țări (Austria, Germania), acestea au fost combinate cu prevederi privind 
beneficiile pentru îngrijirea copiilor . Anumite state au introdus o prelungire a concediului 
de îngrijire a copilului, iar, în Portugalia și în Marea Britanie, politicile din acest domeniu 
au avut ca obiectiv încurajarea taților să utilizeze acest concediu .

3.6. Diferența de remunerare
Diferența de remunerare între femei și bărbați se referă la faptul că femeile sunt 
remunerate mai prost decât bărbații pentru aceeași muncă prestată sau pentru muncă 
cu valoare egală . Aceasta reprezintă o realitate cu care se confruntă femei din lumea 
întreagă, indiferent de profesie, și care încă nu a fost eradicată, în ciuda progreselor 

11  Comisia Europeană, The role of men in gender equality, studiu realizat pentru Comisia Europeană
 de un consorțiu condus de L&R Social Research, 2013, disponibil în limba engleză la: 
 http://ec .europa .eu/justice/gender-equality/ files/gender_pay_gap/130424_final_report_role_
 of_ men_en .pdf 
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obținute de femei în ceea ce privește educația și în ciuda legilor care interzic niveluri 
diferite de remunerare pe criterii de gen .
Diferența de remunerare între femei și bărbați se măsoară prin calcularea diferenței 
dintre media câștigurilor brute pe oră ale bărbaților și ale femeilor la nivelul întregii 
economii . În mare parte, diferența de remunerare se datorează segregării ocupațiilor 
pe criterii de gen . Mulți susțin că diferența de remunerare are de-a face cu alegerile 
femeilor, mai întâi cu cele educaționale, iar mai târziu de cele profesionale . Într-adevăr, 
așa se explică parțial diferența de remunerare, fără însă a putea oferi dovezi neutre, 
având în vedere că alegerile respective sunt adesea bazate chiar pe prejudecățile și 
pe stereotipurile care întrețin câștigurile inegale .
Conform ultimelor informații furnizate de Eurostat pentru anul 201412, în Uniunea 
Europeană, diferența de remunerare între femei și bărbați ajunge la 16,3% . Asta 
înseamnă că, pentru	fiecare	sută	de	euro	câștigată	de	un	bărbat,	în	medie,	o	femeie	
câștigă	doar	83,7	euro	pentru	aceeași	muncă	sau	pentru	muncă	cu	valoare	egală, dar 
și că o femeie trebuie să lucreze anual cu două luni mai mult pentru a obține câștiguri 
egale cu ale unui bărbat .
Italia și România înregistrează cea mai mică diferență de remunerare între femei și 
bărbați, alături de Luxemburg (5,5%, 5,8%, respectiv 5 .5%) . Cipru se situează pe locul 
10 în clasamentul celor mai scăzute diferențe de salarizare (14%) . În Lituania, care 
ocupă locul 13, diferența de remunerare între femei și bărbați este mai scăzută decât 
media UE-27 (14,2%) . Cele mai mari diferențe se înregistrează în Austria, Germania, 
Republica Cehă și Estonia (peste 22%) .

Diferența de remunerare între femei și bărbați reprezintă, în continuare, o discriminare 
importantă, considerată nu doar o „problemă a femeilor”, ci o chestiune care afectează 
toate familiile, deoarece astfel de discriminări au efecte pe termen lung dincolo de 
câștigurile lunare, cu impact, spre exemplu, asupra asigurărilor sociale, a accesului 
la servicii de sănătate și pensii etc . Raportul global al Conferinței Internaționale 
a Națiunilor Unite privind populația și dezvoltarea după 2014 arată, printre altele, 
că diferența curentă de remunerare în defavoarea femeilor reprezintă un obstacol 
semnificativ în lupta pentru eliminarea sărăciei . Raportul subliniază, de asemenea, 
că eforturile de eradicare a acestui fenomen nu aduce doar șanse egale și dreptate 
femeilor, ci și o mai bună economie pentru toată lumea .

12   Sursa: Eurostat: http://ec .europa .eu/eurostat/statistics-explained/index .php/Gender_pay_gap_
 statistics#Gender_pay_gap_levels
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3.7. Factori ai schimbării
Institutul	European	pentru	Egalitate	de	Șanse	între	Femei	și	Bărbați	(EIGE)	susține	că,	
printre factorii principali de schimbare a percepțiilor despre gen, în special la locul 
de muncă, se numără:
•	 promovarea unor politici pentru egalitate la locul de muncă, astfel încât femeile 

să fie tratate în mod adecvat și să se creeze o atmosferă de egalitate între genuri;
•	 alocarea unei perioade specifice de concediu de îngrijire a copilului exclusiv 

destinată tatălui și încurajarea bărbaților să se implice în îngrijirea copiilor;
•	 promovarea unor politici de muncă care să ofere program flexibil și posibilitatea 

de a lucra de acasă, atât angajaților bărbați, cât și femei;
•	 extinderea serviciilor formale de îngrijire a copiilor, mai ales pentru copiii mai mici 

de trei ani, pentru a facilitata participarea femeilor pe piața muncii și întoarcerea 
la serviciu după naștere;

•	 mărirea ofertei de opțiuni de îngrijire destinate persoanelor în vârstă;
•	 practici informale de îngrijire în cadrul unor aranjamente organizate, care să 

încurajeze participarea în mod egal a femeilor și a bărbaților la procesul de îngrijire 
a vârstnicilor;

•	 implicarea bărbaților în inițiative privind egalitatea, atât la nivel de politici pentru 
egalitate de gen, cât și de practici care să le susțină;

•	 includerea dimensiunii de gen în strategiile privind asigurarea integrării principiului 
egalității între femei și bărbați, precum și a colectării de statistici naționale și 
internaționale, dar și evaluarea sistematică a schimbărilor și a progreselor înregistrate 
în domeniul egalității de gen;

•	 utilizarea direcționată a mass-mediei și a rețelelor de socializare, cu scopul de a pune 
bazele unei culturi a schimbării, care să contribuie la deconstrucția stereotipurilor 
dominante;

•	 crearea de colaborări și de sinergii între toate părțile interesate de combaterea 
stereotipurilor, a segregării profesionale pe criterii de gen și de eliminarea 
diferențelor de remunerare între femei și bărbați: autorități, mediu educațional, 
ONG-uri, grupuri organizate, sindicate și angajatori .

3.8. Cadrul legislativ pentru eliminarea discriminării profesionale 
România:
Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați reglementează 
măsurile pentru promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, în vederea 
eliminării discriminării directe și indirecte după criteriul de sex, în toate sferele vieții 
publice din România . Măsurile pentru promovarea egalității de șanse între femei și 
bărbați și pentru eliminarea discriminării directe și indirecte după criteriul de sex 
se aplică în domeniul muncii, educației, sănătății, culturii și informării, participării la 
decizie, precum și în alte domenii, reglementate prin legi specifice .
Ordonanța 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 
de discriminare, republicată, Ordonanța nr. 137/2000 republicată 2014 prin 
discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază 
de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare 
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sexuală,	vârstă,	handicap,	boală	cronică	necontagioasă,	infectare	HIV,	apartenență	
la o categorie defavorizata, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect 
restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, 
a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de 
lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale 
vieții publice .
Ordonanța 96/2003  actualizată și aprobată prin Legea 25/2004 privind protecția 
maternității la locurile de muncă prevede la art . 2 lit . a) că „protecția	maternității	
este	protecția	sănătății	și/sau	securității	salariatelor	gravide	și/sau	mame	la	locurile	
lor	de	muncă” .
Ordonanța 111/2010, Actualizată 2018, privind concediul și indemnizația lunară 
pentru creșterea copiilor
La nivel european, printre directivele și măsurile luate de UE se numără:
•	 Strategia europeană pentru dezvoltarea programului „Europa 2020”, care își 

propune crearea unor locuri de muncă mai numeroase și mai bune, o mai mare 
rată a ocupării forței de muncă (75% dintre toți cei cu vârste între 20 și 64 de ani) 
și ca, până în 2020, numărul celor care trăiesc în condiții de sau sunt în pericol de 
sărăcie și de excludere socială să scadă cu 20 de milioane .

•	 Acordul european privind egalitatea de gen (2011), Strategia Consiliului Europei 
privind egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2014-2017 
și Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European privind punerea în aplicare a 
principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în 
materie de încadrare în muncă și de muncă .

•	 Convenția pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a 
violenței domestice a Consiliului Europei (2011, Convenția de la Istanbul) semnată 
și ratificată de Romînia, articolul 14 se referă la educație și este clar stpulat că 
astfel de „materiale didactice pe teme ca: egalitatea între femei și bărbați, roluri 
ne-stereotipale de gen, respect reciproc, rezolvarea non-violentă a conflictelor în 
cadrul relațiilor interpersonale, violență bazată pe gen împotriva femeilor și dreptul 
la integritate personală, adaptate la capacitatea în evoluție a persoanelor vizate” 
ar trebui incluse nu doar în „programa oficială, la toate nivelele de educație”, dar 
și „în mediul educațional informal, în activități sportive, culturale, de agrement și 
mass-media” .
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4. ALEGERILE EDUCAȚIONALE ȘI PROFESIONALE ALE TINERILOR
4.1. Dimensiunea de gen a alegerilor educaționale ale tinerilor
„Fetele, băieții, programarea și Bau-Bau”13, articol preluat de pe Contributors.ro 
scris de Cosima Rughiniș și Laura Scarlat.
În România, ca și în Europa, proporția de fete care urmează studii de calculatoare 
este mai mică decât proporția băieților . În Facultatea de Automatică și Calculatoare 
a Universității Politehnica din București, proporția studentelor admise în anul 1 a 
rămas relativ stabilă în ultimii șase ani – în ciuda unei atractivități tot mai ridicate a 
domeniului . Aproximativ 25-28% dintre tinerii admiși sunt fete, deci doar puțin peste 
un sfert . De ce? Putem încerca un răspuns, sau cel puțin o ipoteză, profitând de un 
mic experiment natural: olimpiadele școlare . În fiecare an elevii de gimnaziu și de 
liceu își încearcă forțele la tot felul de discipline – printre care și informatica . Câte 
fete aleg oare această competiție? Pentru a înțelege mai bine preferințele elevelor și 
elevilor, am comparat olimpiada de informatică cu cea de matematică . 
De ce să comparăm informatica și matematica? Există câteva asemănări și diferențe 
importante . Ambele discipline sunt stereotipic masculine, băieții fiind adesea văzuți ca 
având o înclinare mai pronunțată decât fetele . Ambele discipline solicită competențe 
asemănătoare, cel puțin prin felul în care sunt organizate concursurile școlare: 
participanții trebuie să rezolve probleme prin modelarea unei situații și aplicarea 
creativă a unor algoritmi . Trebuie precizat aici că olimpiada de informatică este o 
olimpiadă de programare . Diferența cea mai importantă constă în faptul că matematica 
este o disciplină obligatorie ce mobilizează atenția copiilor în toți anii de școală, pe 
când informatica (mai precis, programarea) nici nu se face, de regulă, în gimnaziu, 
fiind introdusă timid fie ca opțional, fie abia în clasa a IX-a . Cum ajung atunci copiii 
de gimnaziu să meargă la olimpiadă? Cei mai mulți sunt elevi ai claselor gimnaziale 
organizate de liceele de informatică (Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” 
și Liceul Teoretic Internațional de Informatică București) . Mai sunt apoi elevii care fac 
informatica opțional, în diferite școli, cei care participă la Centrul de Excelență organizat 
de Inspectorat și cei care se pregătesc independent .
Date privind participanții la cele două concursuri sunt disponibile pe site-
ul Inspectoratului	Școlar	al	Municipiului	București.	S-a	calculat	procentul	de	fete	din	
totalul de participanți . Se remarcă o diferență mare între proporția fetelor participante 
la olimpiada de matematică și proporția fetelor participante la informatică. Practic, 
aproape jumătate dintre elevii de gimnaziu ce participă la etapa locală pentru 
matematică sunt fete, pe tot parcursul gimnaziului . Proporția scade la aproximativ o 
treime pe parcursul liceului . La informatică, fetele sunt abia o cincime în clasele 5-9, 
și ajung o zecime în clasele 11-12 .
Dacă se pornește de la faptul că ambele competiții solicită competențe similare, dar 
diferă esențial în privința prezenței în școală, este posibil că această diferență să joace 
un rol . Copiii au la școală șansa să se îndrăgostească de matematică, să fie inspirați 
și încurajați de profesori . Dimpotrivă, copiii ajung la olimpiada de informatică pentru 
gimnaziu doar dacă familia se implică în acest sens, mobilizându-i să dea examen de 
admitere pentru intrarea în liceele de informatică sau căutându-le meditatori . Este 
însă plauzibil ca părinții să detecteze o înclinație spre informatică mai des în cazul 

13  Fete și băieți, programarea și Bau-Bau: pe Contributors .ro scris de Cosima Rughiniș și Laura 
 Scarlat http://www .contributors .ro/media-tech/fetele-baie%C8%9Bii-programarea-%C8%
 99i-bau-bau/) 
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băieților decât al fetelor – din mai multe rațiuni . In primul rând, mediul cultural care ne 
înconjoară și ne stimulează sensibilitatea, de la manualele școlare la reclame și filme 
Hollywood,	este	plin	de	imagini	de	băieți	și	bărbați	experți	în	tehnologie,	față	de	fete	
și femei care se pricep mai ales să fie frumoase, să devină mame și să aibă grijă de 
copii (vezi și studiul Alice în Țara Manualelor 14) privind reprezentările fetelor și băieților 
în relație cu tehnologia) . În al doilea rând, există o competiție pentru resurse între 
înclinațiile copiilor – iar fetele sunt considerate adesea ca având o astfel de dispoziție 
specială spre arte, limba română sau limbi străine . Este destul de greu să mergi și la 
olimpiada de română, și la concursuri de arte, și la olimpiada de informatică . Înclinația 
pe care familia o va declara câștigătoare va diferi, foarte probabil, de la o fată la un 
băiat, chiar dacă ar avea șanse similare de succes la informatică .
S-ar putea înainta ipoteza că, dacă fetele și băieții ar învăța programarea la școală încă 
din gimnaziu, ar avea șansa să vadă că se pricep, că e o provocare tentantă – și astfel 
și părinții ar avea ocazia să-și redefinească perspectiva asupra talentelor copiilor lor . 
Desigur, ar ajuta foarte mult și ca informatica să fie predată cu un curriculum captivant 
și accesibil, nu neapărat axat pe rezolvarea de probleme abstracte fără legătură cu 
viața de zi cu zi – dar aici este vorba despre o problemă generală a școlii românești .
Poate ni se pare că toți copiii se pricep de minune la calculatoare și telefoane mobile 
și că vor fi, inevitabil, experți într-ale societății și economiei digitale . Nu este adevărat: 
nu este nimic inevitabil în abilitatea de a naviga și a controla multiplele straturi și 
zone ale mediului digital . Programarea devine o nouă alfabetizare – cine știe să 
programeze, chiar și la un nivel mediu, va putea stăpâni mult mai bine mediile de 
creație și expresie ale secolului . Este păcat ca fetele să fie lăsate în urmă încă din 
copilărie, doar pentru că pare, în înțelepciunea noastră familială de zi cu zi, că băieții 
sunt mai înclinați . Nu doar fetele pierd – ci și noi cu toții, pentru care nu găsim încă 
suficienți profesioniști și profesioniste care să dezvolte mediul digital . România stă 
bine la conectivitate broadband, dar este ultima în UE în ceea ce privește abilitatea 
companiilor de a adopta și integra tehnologia digitală .
Până când fetele și băieții vor avea șansa să-și descopere plăcerea de a programa la 
școală (deși sună paradoxal, vedem că așa ceva se întâmplă totuși la matematică) – 
ne rămâne să evităm atribuirile stereotipice ale înclinațiilor și să le testăm prin forțe 
proprii interesele și abilitățile digitale . Dacă programarea ar fi un „Bau Bau” școlar, 
l-am putea transforma în balaur simpatic . Deocamdată este doar absentă .
1 .  Socializarea prin roluri de gen de la o vârstă fragedă - Mesajele informale și 

subconștiente despre masculinitate (dominantă) și feminitate definesc descrierea 
acceptabilă a genurilor . Fetele și băieții sunt mai încrezătoare/încrezători când se 
comportă conform descrierii acceptabile a genului lor .

 Patricia Murphy (1991), cercetătoare care a studiat participarea fetelor la cursurile 
de fizică, a observat că fetele și băieții reacționau foarte diferit când li se cerea să 
conceapă o navă . Băieții desenau bărci cu motor și nave de luptă cu arme elaborate, 
în timp ce fetele realizau vase de croazieră, punând accent pe distracție și pe detalii 
sociale . Studiul arată că, atunci când li se atribuie o sarcină, fetele și băieții acordă 
atenție unui set diferit de detalii . Pe de o parte, băieții se concentrează pe „cum 
funcționează lucrurile”, iar, pe de altă parte, fetele se axează pe „impresia” pe care 
acestea o lasă .

2 . Percepția stereotipală asupra diverselor materii - Stereotipurile de gen creează, 

14 Alice în țara manualelor http://researchmaster .ro/alice/
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de multe ori, percepția că anumite materii se „potrivesc” mai bine băieților (de 
exemplu, educația fizică, tehnologia informației, științele), iar altele sunt mai 
degrabă pentru fete (de exemplu, limbă, economie casnică, psihologie, sociologie) . 
Aceste idei sunt întărite și de manualele școlare: de exemplu, la științe, predomină 
exemplele extrase din experiența și interesele băieților . În schimb, atunci când 
fetele și băieții sunt educați în clase separate, cele două genuri fac alegeri mult 
mai puțin tradiționale în materie de cursuri . De exemplu, fetele dobândesc mai 
multe cunoștințe de matematică și științe, iar băieții de limbă (Leonard, D . 2007) . 
Un alt studiu de lungă durată privind predarea fizicii în clase exclusiv de băieți, 
respectiv de fete (care învățau într-o școală mixtă) a relevat niveluri mai ridicate 
de încredere în rândul fetelor, rezultate mai bune la bacalaureat și o mai mare 
posibilitate să își aleagă o specializare în fizică (Gillibrand, Robinson, Brawn & 
Osborn 1999) . Se pare că nu absența băieților influențează atitudinea fetelor față 
de științe, ci așteptările mai mari și susținerea mai puternică din partea cadrelor 
didactice (Murphy & Whitelegg, 2006) .

3 .  Presiunea colegilor - Băieții au tendința să nu aleagă muzica și dansul, fiindcă 
sunt activități care, în mod tradițional, nu se încadrează în descrierea genului lor 
și atrag reacții negative din partea colegilor . Același lucru este valabil și în cazul 
fetelor, care rareori aleg materii „tehnice” sau din domeniul ingineriei, de teamă 
că vor fi etichetate drept „băiețoase” .

4 .  Segregarea pe criterii de gen la locul de muncă și în domeniul dezvoltării profesionale 
- Segregarea pe criterii de gen la locul de muncă se referă la faptul că fetele își aleg 
profesii considerate „feminine”, în timp ce băieții își aleg ocupații tipic „masculine” . 
În consecință, băieții aleg rar materii/specializări din sfera ocupațiilor ce includ 
„îngrijire” (cum ar fi, asistența medicală, educația preșcolară, asistența socială 
etc .), iar, în același timp, este puțin probabil ca fetele să urmeze studii în domeniile 
inginerie, informatică și tehnologie . 

 În lupta împotriva segregării pe criterii de gen a alegerilor educaționale făcute de 
adolescenți, provocarea nu constă în încurajarea fetelor să se implice în știință, 
respectiv a băieților în studii umaniste, ci în regândirea curriculumului în așa fel 
încât să fie mai accesibil tuturor copiilor și să le suscite interesul în mod egal . În 
acest sens, este important să se exploreze circumstanțele culturale și științifice 
învechite de la baza conceptelor de „știință”, „tehnologie” și „aptitudini de îngrijire” 
(Roger & Duffield, 2000) .

4.2. De ce avem atât de puține femei în științe?
În ultimii ani, mai mulți cercetători și-au exprimat îngrijorarea cu privire la concentrarea 
pe anumite discipline și, în special, la subreprezentarea fetelor în domenii precum 
științele15, tehnologia, ingineria și matematica (materii cunoscute sub acronimul 
STEM: științe, tehnologie, inginerie și matematică) . În 2010, American Association 
of University Women (AAUW) a publicat o analiză intitulată “Why	so	Few?	Women	in	
Science,	Engineering,	Technology	and	Mathematics” (De	ce	atât	de	puține?	Femei	din	
științe,	inginerie,	tehnologie	și	matematică), prin care a explicat de ce atât de puține 
femei aleg ocupații din sfera STEM:

15 Menționăm că, în cadrul STEM, dimensiunea științe se referă la științe pozitive, ale naturii și
 fiziognomice (fizică, chimie, biologie, geografie, științele mediului), nu științe sociale (psihologie,  
 sociologie, economie, științe politice) .
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1 . Prejudecăți - Prejudecata că matematică și științele sunt masculine, în timp ce 
studiile umaniste și artele au legătură cu genul feminin ne afectează, în mod direct, 
atitudinile și modul în care îndrumăm fetele în aceste domenii . În plus, studiile arată 
că, din cauza stereotipurilor negative, femeile din aceste domenii sunt considerate 
mai puțin competente, cu excepția cazului în care pot dovedi fără urmă de îndoială 
că au succes . Totuși, în cazul femeilor, succesul nu înseamnă că sunt și plăcute, 
motiv pentru care, de multe ori, se simt obligate să aleagă între cele două . Vă puteți 
verifica propriile prejudecăți, accesând: https://implicit .harvard .edu .

2 . Randamentul și interesul fetelor pentru matematică și științe este determinat de 
mediul în care trăiesc - Interesul băieților și al fetelor de a se specializa într-un 
domeniu	STEM	este	influențat	de	factori	externi,	deși	pare	a	fi	„înnăscut”	(Hill,	
Corbet & Rose, 2010) . Se pare că fetele sunt cel mai influențate de factori ce țin 
de familie, cum ar fi educația și naționalitatea părinților și percepțiile stereotipale 
recreate în familie (Roger & Duffield, 2000) . De asemenea, atunci când fetele sunt 
îndrumate spre anumite alegeri, acestea au tendința să se îndrepte mai puțin către 
matematică și științe (Van Langen, Rekers-Mombarg & Dekkers, 2006) .

 Însă, situația se schimbă dacă fetele sunt încurajate să creadă că își pot îmbunătăți 
competențele . Cercetările arată că, în cazurile în care părinții și cadrele didactice le 
insuflă fetelor convingerea că sunt capabile să devină mai inteligente, probabilitatea 
ca	ele	să	aleagă	matematică	și	științe	crește	(Hill,	Corbet	&	Rose,	2010).	Mai	mult	
decât atât, dacă fetele primesc încurajări cu privire la aptitudinile lor legate de 
aceste discipline, au tendința să se evalueze mai corect și sunt mai încrezătoare 
în ceea ce privește alegerea unui domeniu de studiu din sfera STEM .

3 . Percepții și factori de inhibiție personali - Se pare că, în general băieții sunt mai 
încrezători la matematică și științe, în timp ce fetele își subestimează aptitudinile 
la materii STEM, chiar dacă obțin rezultate similare cu ale băieților (Gorard, Rees 
& Salisbury, 2001; Bahna, 2005) . În mare măsură, fetele ridică ștacheta foarte sus, 
crezând că, pentru a obține performanțe mari la discipline STEM, trebuie să ajungă 
la un nivel „excelent” sau să aibă „talent”, iar asta le împiedică să aleagă astfel de 
materii, indiferent de nivelul lor . Prin extensie, fetele nu își aleg cariere în știință și 
tehnologie chiar dacă iau note similare în timpul anilor de școală și la examene .

 Mai mult, pentru ca fetele să devină mai încrezătoare în aceste domenii, este 
important să aibă oportunități de a-și exersa aptitudinile spațiale (care sunt 
importante pentru a avea succes în inginerie și în alte domenii științifice) .

4 . Schimbările mici la nivel de universitate pot face diferența când vine vorba de 
atragerea femeilor în domenii STEM - Pentru a contribui la menținerea femeilor 
în științe, sunt necesare schimbări la nivelul cursurilor introductive în disciplinele 
STEM, astfel încât să acopere o gamă mai largă a aplicațiilor acestora . Un alt factor 
important în vederea alegerii acestor domenii de către femei îl constituie prezența 
femeilor în rândul personalului universitar, precum și asumarea rolului de mentor 
de către acestea .
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Exemplu de bune practici: Ingineri, voi cum contribuiți la schimbarea 
discuției? Academia Națională de Inginerie, SUA

Cercetătorii în educație au descoperit că elevii de liceu înțeleg ingineria în 
mod limitat, crezând că se referă la „construcția de clădiri, repararea diverselor 
lucruri, în special a mașinilor”, și că puțini recunosc rolul acestui domeniu pentru 
îmbunătățirea tehnologiilor existente sau proiectarea altora noi . Atât adulții, cât 
și adolescenții fac legătura între competențele matematice și inginerești, însă 
niciunii nu asociază imediat ingineria cu rezolvarea de probleme, creativitatea 
sau impactul pozitiv asupra lumii . Asta cu toate că practic orice tehnologie 
proiectată de ingineri are ca scop îndeplinirea unei nevoi sau a unei dorințe a 
societății, iar cele mai multe tehnologii de siguranță au fost create de ingineri, 
de la airbaguri și sistemul de gestionare a traficului aerian, la echipamentele 
de manipulare a hranei și detectoare de fum . Așadar, ne punem următoarea 
întrebare: „Dacă tinerii și, în special, fetele știu puține lucruri despre inginerie 
sau au o părere distorsionată despre ce înseamnă să fii inginer, cum ne putem 
aștepta să se gândească serios la o carieră în inginerie?”

Cu scopul de a atrage oameni cât mai diverși înspre domeniul inginerie, Academia 
Națională de Inginerie a lansat proiectul „Ingineria: tu cum contribui la schimbarea 
discuției?” Împreună cu o companie de cercetare de piață și de publicitate, au 
creat și au testat noi mesaje și scurte slogane emoționale, care să ilustreze 
latura creativă și inspirațională a ingineriei . Apoi, au promovat mesajele în licee, 
în centre de consiliere vocațională și în universități, precum și pe un site ușor 
de utilizat, în vederea diseminării pe scară largă .
Decanul asociat al Facultății de inginerie și științe aplicate din cadrul Universității 
din Colorado a declarat: „Mesajele din campania Schimbă	conversația au avut 
un impact major asupra capacității facultății noastre de a atrage o diversitate 
mai mare de studenți, în special din rândul femeilor și al minorităților .” Un 
alt exemplu de succes este programul „Fetele din inginerie clădesc viitorul”, 
desfășurat de Universitatea de Stat din Arizona și bazat, de asemenea, pe 
promovarea mesajelor din campania „Schimbă conversația” . Practic, acest 
program a invitat elevele „care vor să afle mai multe despre rolul pe care îl joacă 
ingineria în viețile noastre” să participe la activități prin care să contribuie „în 
mod creativ la găsirea unor soluții pentru provocări de proiectare tehnologică” . 
Broșura pune întrebarea „De ce inginerie?” și oferă următoarele răspunsuri: 
„Ingineria dezlănțuie spiritul inovării . Inginerii descoperă, în mod constant, 
modalități de îmbunătățire a vieții . Ingineria este esențială pentru sănătatea, 
fericirea și siguranța noastră . Inginerii clădesc viitorul .”
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4.3. Bărbați în profesii de îngrijire
Profesiile din domeniul asistenței sunt, în mare parte, dominate de femei, atât cele din 
sfera academică, cât și cele practice . Deși valorile care stau la baza acestor ocupații nu 
au gen, rolurile tradiționale de gen și stereotipurile asociază, în continuare, activitățile 
de binefacere și de filantropie, precum și afecțiunea și îngrijirea, cu „natura” feminină . 
Puținii bărbați care ajung în ocupații din sectorul asistenței au, de regulă, poziții de 
conducere, fiind vizibilă absența lor din profesiile din „linia întâi” .
Este adevărat că, din cauza „feminizării” ocupațiilor din sfera îngrijirii, bărbații se 
confruntă cu diverse obstacole în ceea ce privește preluarea și rămânerea în astfel 
de poziții . Mai exact, bărbații care lucrează în domeniul asistenței se lovesc adesea 
de următoarele:
Stereotipuri și prejudecăți - Se crede că bărbații care își aleg ocupații „dominate de 
femei” sunt „diferiți”, nu sunt „suficient de bărbați” sau sunt considerați „efeminați” . 
De multe ori, li se contestă potențialul de a lucra în domeniul asistenței sociale, de a 
da dovadă de afecțiune și de grijă, din motive legate de capacitățile lor emoționale, 
dar și de a lucra cu grupuri vulnerabile (vârstnici, copii, persoane abuzate etc .) .
Mai mult, bărbații care lucrează cu copii (educatori preșcolari, asistenți sociali, 
îngrijitori) pot fi considerați „suspicioși” din punct de vedere al sexualității (respectiv 
homosexuali) sau al motivelor pentru care își doresc să fie în preajma copiilor (de 
exemplu, acuzații de pedofilie), ceea ce i-ar putea descuraja să-și păstreze profesia . 
În plus, sunt obligați să fie cât se poate de atenți în ceea ce privește „modul în care 
îmbrățișează” copiii, chiar și atunci când inițiatorii sunt cei mici .
Excludere și marginalizare - Bărbații cu ocupații din domeniul asistenței sunt considerați 
„o specie rară” și sunt, de multe ori, foarte marginalizați . Cei care studiază asistența 
socială și educația preșcolară raportează adesea rezistență și dificultăți în găsirea 
unui stagiu de practică, atât din partea organizațiilor în care lucrează, cât și a cadrelor 
didactice . Rezultatul este că un procentaj mare din studenți se lasă de școală, 
comparativ cu studentele . Asistenții medicali și asistenții sociali bărbați menționează, 
de asemenea, experiențe de excludere bazate pe gen, respectiv cazuri în care colege 
femei au refuzat să lucreze cu ei . Până și limbajul și discursul utilizat în profesiile din 
sfera îngrijirii pare să excludă bărbații, nefiind incluziv din punct de vedere al genului 
și axându-se pe experiențele și nevoile femeilor .
Ocupații cu prestigiu scăzut - Posturile din domeniul asistenței și ocupațiile „dominate 
de femei” nu sunt considerate prestigioase . În cele mai multe țări, aceste profesii sunt 
și prost plătite, ceea ce dă naștere unor dificultăți suplimentare pentru bărbații care, 
în general, sunt cei care câștigă pâinea .
Persoanele cu ocupații din sfera asistenței trebuie să fie reprezentativi pentru societatea 
pe care o deservesc . Majoritatea bărbaților din acest domeniu ar putea fi, de exemplu, 
un model pozitiv pentru copii, dar totodată le-ar putea oferi vârstnicilor (mai ales 
bărbaților) mai multe alegeri vizavi de estimarea nevoilor și de asistența oferită acestora . 
Studiile privind profesorii bărbați au relevat că educatorii bărbați din învățământul 
preșcolar au o contribuție pozitivă la dezvoltarea mintală și socială a copiilor, datorită 
felului în care interacționează și lucrează cu cei mici (Clyde, 1995) . 
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Exemplu de bune practici din Danemarca16

Alegerea de către bărbați a unor profesii din sfera asistenței (mai exact, a 
ocupației de educatori la grădiniță) a ajuns în atenția publicului la începutul 
anilor 1990, odată cu apariția, în Danemarca, a discuțiilor despre drepturile 
bărbaților și a studiilor despre masculinitate, atunci observându-se că domeniul 
acesta era dominat de femei . Totodată, în planurile naționale de acțiune a fost 
introdus obiectivul îndepărtării de o piață a muncii segregată pe criterii de gen, 
iar, în baza analizelor și a studiilor pe tema efectului „deficitului” de bărbați în 
domeniul asistenței, s-au adoptat o serie de discursuri .
Municipiul	Hjørring	-	Pădurarul
Municipiul	Hjørring	și-a	propus	să	se	axeze	pe	natură	ca	element	fundamental	în	
rutina zilnică a grădinițelor . Astfel că, o perioadă, pădurea din apropiere, a devenit 
locul unde elevii grădinițelor din municipiu ieșeau în natură; în caz de vreme 
rea, se puteau refugia într-o casă de lemn recent construită, complet echipată, 
inclusiv cu toalete . Personalul pedagogic și funcționarii publici discutaseră cum 
să utilizeze mai bine terenul din jurul casei respective și din apropierea pădurii . 
După ce ministerul a lansat ideea unei posibile finanțări în vederea unei mai 
bune implicări a bărbaților în profesii din domeniul asistenței, a apărut ideea 
pădurarului . Proiectul a ținut cont de beneficiile pe care le-ar putea obține copiii 
dacă personalul ar fi mai divers și mai echilibrat ca gen, cei mici având nevoie 
să vadă cât mai multe opțiuni cu care să se identifice .
S-a recrutat un pedagog bărbat care să contribuie la organizarea activităților 
în aer liber destinate copiilor . Grădinițele și-au programat ieșirile în pădure, 
rezultatele păreau să fie bune - activitățile în aer liber erau bine organizate - și au 
informat părinții despre acțiunile făcute și rezultatele scontate . S-au achiziționat 
cuțite pentru tăierea bețelor și, în cadrul aceluiași proiect, au avut loc numeroase 
proiecte pe termen lung de dimensiuni mici, cum ar fi cunoașterea tipurilor de 
copaci și de melci .
În mare parte, proiectul se baza pe premisa inițială că activitățile în aer liber 
(de exemplu, cățăratul în copaci) sunt considerate valori masculine, dar și pe 
convingerea sinceră că bărbaților avea să le placă să petreacă timp afară . Totuși, 
în timpul desfășurării proiectului, ideile și stereotipurile de la care s-a pornit au 
fost contestate, iar pedagogii bărbați și femei s-au inspirat și chiar s-au provocat 
reciproc, scoțând la iveală diverse abilități . Drept rezultat, în prezent, și femeile 
pedagog își asumă rolul de „pădurar” . „Pot	face	cam	tot	ce	face	Pădurarul.	La	
început,	s-a	râs	puțin	pe	seama	mea.	Dar	acum	nu	mai	e	cazul.	Am	participat	
până	și	la	instalarea	pavajului	din	curte.”,	a declarat o educatoare.	Mulți părinți 
au raportat, de asemenea, că cei mici erau fericiți datorită diverselor activități . 
Poate datorită faptului că erau activități noi, diferite și uneori puțin „sălbatice” . 
În fine, câțiva tați s-au declarați mulțumiți de faptul că puteau discuta cu un 
pedagog bărbat .

16 
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4.4. Așteptările bazate pe gen ale părinților și alegerile profesionale ale 
adolescenților
Conform psihologiei sistemice, dezvoltarea unui individ este interpretată prin prisma 
interacțiunii sale cu cadrul social cel mai apropiat sau cu cadrul social mai larg de care 
aparține . Dezvoltarea include ideile profesionale inițiale ale copilului, care apar încă 
din primii ani de viață, având la bază stimuli din familie și din mediul social imediat . 
Cu siguranță că părinții au un cuvânt greu de spus în decizia copiilor cu privire la 
domeniul de studiu și, ulterior, la cariera aleasă . Multe lucruri depind de percepțiile 
părinților, de felul în care își cresc copilul, de relațiilor lor interpersonale și, în special, 
de comportamentele sociale și filozofia lor de viață .
Într-o anumită măsură, se pare că părinții recunosc că, dacă își lasă copiii să ia decizii 
libere și imparțiale cu privire la personalitatea, talentele, interesele, înclinările, aptitudinile 
și competențele lor vizavi de domeniul profesional care li se potrivește cel mai bine, 
aceștia pot deveni mai competitivi, ceea ce se poate dovedi un element important în 
atingerea succesului în carieră . Totuși, adulții rămân prizonierii prejudecăților despre 
profesiile considerate „potrivite” fiecărui gen . Spre exemplu, un băiat care insistă 
să fie balerin și care are talentul și perseverența necesară, se va lovi de reacții ale 
părinților despre faptul că aceasta nu este o ocupație prin care își va putea câștiga 
existența și susține viitoarea familie . Mai mult, este posibil ca părinții să își exprime 
teama cu privire la eventuale ipoteze despre orientarea lui sexuală (fiind considerat 
homosexual) sau la stigmatizarea acestuia . În același fel, o fată care își dorește să fie 
inginer mecanic se poate confrunta cu reacțiile familiei, care se va teme că aceasta 
va fi discriminată într-o astfel de profesie dominată de bărbați (de exemplu, îi pot fi 
subestimate aptitudinile, poate fi marginalizată, se poate confrunta cu un orar dificil, 
poate avea greutăți de dezvoltare, poate fi hărțuită/intimidată etc .) .
Se pare că alegerile profesionale sunt influențate și de profilul demografic al familiei 
(educația, profesia, naționalitatea părinților, alcătuirea familiei, contextul socio-cultural 
etc .) și, mai ales, de măsura în care acest profil reproduce anumite perspective culturale 
și ideologice despre egalitatea de gen (David et al ., 2003) . Un studiu realizat de Støren 
și Arnesen (2007) arată, de asemenea, care este efectul nivelului educațional al mamei 
și al tatălui asupra alegerilor educaționale ale copiilor: cu cât aceștia sunt mai educați, 
cu atât sunt promovate alegeri educaționale nebazate pe gen .
Sigur că părinții au așteptări vizavi de succesul profesional și personal al copiilor 
lor . Totuși, pentru atingerea succesului, este important ca părinții, împreună cu 
specialiștii (de exemplu, consilierii vocaționali), să se aplece asupra acestui subiect și 
să caute informații validate și actuale despre piața muncii și despre mediul financiar 
din prezent . Theodoros Katsanevas, profesor la Universitatea din Pireu (Katsanevas, 
T ., 2004), consideră că părinții trebuie să înțeleagă caracterul, talentele, aptitudinile, 
potențialul, așteptările, dorințele și filozofia de viață a copiilor - cu alte cuvinte, cine 
sunt, ce își doresc, ce pot face, indiferent de genul acestora . Abia apoi îi vor putea 
îndruma și susține pe copii, în mod imparțial și liberi de prejudecăți, în direcții care 
să ducă la atingerea potențialului lor maxim .
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4.5. Aptitudini și sfaturi: încurajarea alegerilor profesionale din afara „cutiei” 
stereotipurilor de gen 
Adesea, se apelează la cadrele didactice pentru a îndruma alegerile educaționale și 
profesionale ale elevilor . Nu este o poziție ușoară, mai ales că, de multe ori, acestea 
trebuie să păstreze un echilibru între ce își dorește copilul, ce este fezabil în funcție 
de aptitudinile, capacitățile și talentele lor și dorințele părinților, care pot coincide cu 
cele ale elevilor sau nu . Important este ca profesorii/profesoarele să îi ajute pe copii 
să își exploreze opțiunea profesională din toate punctele de vedere și să aibă în vedere 
o paletă cât mai largă de ocupații, fără a ține cont de stereotipuri și de prejudecăți . 
În plus, tinerii au nevoie de îndrumare pentru a obține informațiile, cunoștințele și 
sprijinul necesar pentru a găsi cea mai bună variantă pentru ei înșiși, întotdeauna cu 
scopul de a-și îndeplini potențialul maxim . În acest sens: 
•	 prin	intermediul	unui	proces	de	analiză	și	reflecție	personală,	cadrele	didactice	vor	

conștientiza propriile idei, atitudini și percepții stereotipale și vor încerca să lase 
la o parte „informațiile” culturale care le împiedică să ofere elevilor un proces de 
mentorat imparțial;

•	 încercați să insuflați fetelor și băieților interesul pentru o anumită disciplină, prin 
introducerea de exemple și experiențe care răspund, în mod egal, intereselor 
ambelor genuri;

•	 promovați ideea că aptitudinile de îngrijire sunt o prelungire a rolului masculin, 
fără a fi o „pedeapsă” sau o insultă la adresa masculinității;

•	 încurajați elevii să analizeze critic inegalitățile de pe piața muncii, dar și impactul 
segregării ocupațiilor pe considerente de gen . Astfel, le veți întări ideea că este 
important ca un loc de muncă să fie echilibrat din punct de vedere al genului și îi 
veți ajuta să facă alegeri echilibrate .

•	 încercați să lărgiți sfera opțiunilor pe care le au la dispoziție elevii și să îi încurajați 
să aibă în vedere și profesii „dominate de femei”, respectiv „dominate de bărbați”;

•	 arătați-le latura dumneavoastră sensibilă copiilor „neconvenționali” (ca îmbrăcăminte, 
exprimare, comportament, interese etc .) și care își exprimă genul altfel decât 
majoritatea . Conștientizați că propriul dumneavoastră comportament poate conține 
prejudecăți, limitând alegerile acestor tineri, chiar dacă aveți intenția să îi „protejați” .

•	 fiți atent/ă la aptitudinile, talentele, interesele și rezultatele elevilor și încercați să 
îi ajutați să le identifice corect și să fie conștienți de ele . Trebuie să îi ajutăm pe 
copii să descopere acele talente și înclinări care reprezintă punctele lor tari și să 
găsească variante fezabile .

•	 este cu atât mai important să le ajutăm pe fete să își conștientizeze abilitățile și 
aptitudinile (în special pe cele din sfera STEM), deoarece ele au tendința să și 
le subestimeze . Cu cât fetele simt că au aptitudinile și abilitățile necesare să-și 
dezvolte inteligența, cu atât vor avea mai multe șanse să urmeze o carieră în știință 
și tehnologie .

•	 respectați alegerilor copiilor, chiar și atunci când acestea de îndepărtează de 
tiparele tradiționale . Evident, este important să discutați împreună cu ei despre 
condițiile de muncă din profesiile respective, NU	pentru	a	preveni	respectiva	
alegere,	ci	pentru	ca	ei	să	le	conștientizeze . Le oferim tinerilor informații realiste, 
cuprinzătoare, valide, echilibrate și imparțiale, inclusiv elemente pro și contra, astfel 
încât aceștia să poată cântări toate variantele și să poată lua decizii corecte .
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•	 facilitați accesul la informații și ajutați-i să se adreseze instituțiilor sau factorilor 
decizionali care îi pot ajuta să obțină informațiile și sprijinul necesar;

•	 încercați să mențineți un echilibru între dorința copilului și cea a părinților, vorbiți 
deschis cu părinții și recunoașteți-le temerile, dar îndemnați-i, în același timp, să 
privească lucrurile și din altă perspectivă . Puteți oferi informații despre persoane 
care au avut succes în domenii „netradiționale” pentru genul lor și care au avut 
experiențe pozitive . În cazul în care, între un elev/ o elevă și părinții lui/ei, există 
un conflict, îi puteți trimite spre consilierul vocațional (consilierul școlar), care va 
organiza un proces de reflecție .

•	 deși se întâmplă frecvent ca elevii să ceară părerea sau sfatul cadrelor didactice 
cu privire la cariera pe care să o urmeze, este important să reținem că nu este 
cazul ca acestea să întreprindă un proces consultativ amănunțit . Este important 
să îndrumăm elevii spre consilierul școlar, astfel încât aceștia să-și poată explora 
alegerile și să discute pe larg despre întrebările și temerile pe care le au .

5. ORIENTAREA PROFESIONALĂ ECHILIBRATĂ DIN PERSPECTIVĂ DE GEN 
5.1. Ce înseamnă procesul de orientare profesională care ține cont de perspectiva 
sensibilă la gen?
Fără îndoială, consilierea vocațională este un instrument esențial în lupta împotriva 
segregării profesionale . Studiile recente susțin adoptarea unei abordări mai complexe 
a orientării profesionale, conform căreia abordarea tradițională (întemeiată, în principal, 
pe o combinație între trăsăturile de personalitate, abilitățile, aptitudinile și interesele 
elevului și condițiile de pe piața muncii) este îmbunătățită, prin recunoașterea și 
înțelegerea rolului esențial jucat de factorii sociali, culturali și personali în conturarea și 
dezvoltarea carierei profesionale a ambelor genuri . Așadar, este extrem de important să 
punem bazele unor strategii adecvate, să stabilim noi obiective, integrând perspectiva 
de gen în procesul de planificare, implementare și evaluare a activităților de instruire 
profesională .
Dimensiunea de gen a orientării profesionale stabilește o legătură între consilierea 
pentru îndrumare educațională și vocațională și convingerile, atitudinile, valorile 
și comportamentele stereotipale care stau la baza genului, concentrându-se pe 
inegalitățile și discriminarea dintre genuri la locul de muncă, precum și din relațiile 
de putere care se află la baza acestora .
Consilierea educațională și vocațională făcută din perspectivă de gen poate 
fi caracterizată drept proces de deconstrucție și construcție . Adică, are ca scop 
deconstrucția percepțiilor tradiționale și stereotipale și „construcția” unor noi concepte 
care să le înlocuiască, astfel încât să asigure că ambele genuri au beneficii egale în 
ceea ce privește introducerea, accesul, participarea și dezvoltarea pe piața muncii 
(Deligiannis-Kouimtzis, 2010) .
Prin aplicarea perspectivei de gen, consilierul trece de la un tip de consiliere care nu 
ține cont de dimensiunea de gen la unul sensibil la gen . Să clarificăm termenii: în cazul 
abordării care nu ține cont de dimensiunea de gen, factorul de gen este considerat 
„invizibil”, neacordându-i-se importanță în procesul de orientare . Un consilier care are 
o abordare neorientată spre gen are un comportament care reflectă adesea percepțiile 
socio-culturale actuale privind rolurile de gen . Pe de altă parte, prin adoptarea 
unei abordări sensibile la gen, consilierul cunoaște deja contextul teoretic despre 
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socializarea femeilor și a bărbaților, recunoaște procesele socio-culturale care stau la 
baza identităților de gen și face diferența între inegalitățile de la care pornesc relațiile 
de gen . Adoptarea unei abordări sensibile la gen nu înseamnă că alegerile elevilor nu 
vor mai fi îndrumate prin prisma intereselor, abilităților, aptitudinilor și performanțelor 
lor școlare . Din contră, o abordare „sensibilă la gen” recunoaște și funcția rolurilor de 
gen construite social în fața obstacolelor, a dificultăților și a adversităților cu care s-ar 
putea confrunta fetele și băieții la momentul alegerii unei profesii, precum și ulterior 
în cariera selectată .
Un impact important al consilierii vocaționale sensibile la gen este acela că infirmă 
ideologiile întemeiate pe stereotipuri de gen care predomină pe piața muncii și întăresc 
în mod semnificativ ambiția profesională, mai ales în rândul fetelor . Oamenii vor 
învăța să-și susțină poziția, dincolo de interdicțiile și de limitele impuse de genul lor, 
precum și să-și revizuiască părerea despre ei înșiși, despre capacitățile și potențialul 
propriu (Kountourou și Liapi 2007) . Astfel, acest tip de consiliere contribuie în mod 
semnificativ la dezvoltarea personală, a încrederii și a independenței (Farmer, 1997), 
la îmbunătățirea sentimentelor pozitive despre sine și despre încrederea în propriile 
abilități	(Herr	&	Cramer,	1992),	la	formarea	unor	relații	bazate	pe	egalitate	și	pe	respect	
între genuri și, în general, susține bunăstarea genurilor în viața de adult, atât la nivel 
profesional, cât și personal . O asemenea abordare ar putea fi un factor important 
de schimbare socială, asigurând promovarea participării egale a genurilor pe piața 
muncii, dar și în familie . Așadar, scopul nu este doar integrarea și participarea egală a 
femeilor pe piața muncii, ci și extinderea identității masculine, în vederea participării 
și asumării răspunderii în mod egal în familie .

5.2. Linii directoare pentru introducerea perspectivei de gen în procesul de 
orientare vocațională
UNESCO a publicat „Politici și linii directoare pentru consilierea educațională și 
vocațională” (2002, pagina 56), în care Stuart Conger D . propune că, în vederea punerii 
în practică a unei abordări sensibile la gen în procesul de orientare, consilierii trebuie 
să se implice constant și conștient în lupta împotriva stereotipurilor de gen . În acest 
sens, consilierii sunt chemați să: 
•	 înceapă, înainte de toate, un proces de introspecție și să își analizeze critic propriile 

convingeri, comportamente și prejudecăți față de rolurile de gen și de modul în 
care acestea sunt reflectate în procesul de orientare;

•	 pună bazele unui dialog constructiv și să îi încurajeze pe copii să își împărtășească 
gândurile și sentimentele cu privire la așteptările de gen pe care le au alții de la 
ei, care ar trebui privite cu scepticism . Copiilor li se cere să identifice mesajele 
care au fost inoculate rolurilor de gen, să reanalizeze modul cum se percep pe ei 
înșiși, să își deconstruiască propriile „adevăruri” culturale și să le înlocuiască cu 
concepte noi, bazate pe egalitate și pe justiție socială;

•	 îi ajute pe elevi să examineze cum le pot fi afectate și modelate alegerile profesionale 
de percepțiile stereotipale față de identitățile de gen . Ideea este ca tinerii să-și dea 
seama ce își doresc, să ia inițiativa și să participe activ la îndeplinirea visurilor lor, 
fără a fi restricționați de percepțiile sociale despre normele de gen;

•	 îi susțină pe elevi să analizeze critic inegalitățile de la locul de muncă . Astfel, ei 
vor conștientiza problemele legate de gen de pe piața muncii și își vor putea forma 
propria părere, pe termen lung, despre alegerile făcute în carieră;
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•	 recunoască impactul utilizării generalizate a genului gramatical masculin în discursul 
oral și scris asupra perpetuării stereotipurilor de gen, precum și să adopte un limbaj 
incluziv din punct de vedere al genului, pentru a nu crea situații de discriminare;

•	 promoveze informații despre legislația și politicile relevante referitoare la drepturile 
angajaților și la eliminarea oricărui tip de discriminare la locul de muncă;

•	 investească în propria dezvoltare profesională, prin învățare continuă, sesiuni de 
instruire și acumulare de informații despre subiecte conexe egalității de gen .

5.3. Practica orientării vocaționale din perspectivă de gen
De multe ori, adolescenții ezită să își împărtășească gândurile în fața clasei sau în 
timpul sesiunilor de consiliere educațională și vocațională, fiind mai deschiși să le 
discute individual . De aceea, în vederea deconstrucției stereotipurilor despre genul 
social și a înțelegerii impactului acestora asupra alegerilor profesionale ale tinerilor, 
este foarte important să existe și sesiuni de consiliere individuale .
Consilierea „sensibilă la gen” este similară celei tradiționale, în sensul că nu constituie 
psihoterapie, dar nici o simplă întâlnire „informală” între prieteni . În esență, aceasta este 
o procedură de explorare, al cărei scop principal este să îi ajute pe tineri să analizeze 
problemele care îi privesc, să își seteze obiective și să exploreze posibile opțiuni și 
soluții . Consilierul încurajează procesul de analiză, mai ales prin atitudinea sa . Pentru 
ca procesul analizării opțiunilor să fie imparțial, consilierul va păstra o atitudine neutră, 
dar, în același timp, încurajatoare, pe toată durata procesului de consiliere, evitând 
impunerea propriilor convingeri și reproducerea unor percepții stereotipale vizavi de 
alegerile tinerilor . Pentru a-și păstra neutralitatea, consilierul va face apel la propria 
pregătire profesională, la experiență, depunând eforturi conștiente în acest sens .
Procesul de consiliere individuală va fi, de asemenea, semi-structurat, astfel încât, 
pe de o parte, să le ofere fetelor și băieților libertatea de a aduce în discuție, în mod 
spontan, orice chestiune care îi preocupă sau pe care o consideră importantă (despre 
școală, rezultatele lor școlare, studii, relațiile lor cu alții, cu familia, cu partenerul/
partenera etc .) și, pe de altă parte, să urmeze o anumită structură, în care copiii să 
găsească înțelegere față de problemele lor și care să faciliteze identificarea unor 
soluții (Deligiannis-Kouimtzis, 2008) . Prin intermediul acestei „structuri” de explorare 
și de găsire de soluții, abordarea din perspectivă de gen a consilierii are rolul de a 
introduce factorul de gen .
Mai jos, găsiți câteva sugestii de posibile etape ale procesului de îndrumare educațională 
și vocațională și de modalități de integrare a dimensiunii de gen .

1. Deschiderea discuției - explorarea problemei
Obiectiv: explorarea gândurilor, sentimentelor și a multiplelor fațete ale dificultăților 
sau ale dilemelor cu care se confruntă elevul/eleva .
Tehnici posibile: În această etapă, puteți utiliza diverse tehnici de ascultare activă, 
explorare, reflecție, parafrazare, feedback și sintetizare pentru a da copilului 
oportunitatea să își proceseze gândurile și emoțiile .
Introducerea abordării sensibile la gen: Consilierul/consiliera stabilește o legătură 
între sentimentele elevului/elevei și normele de gen, după care reflectează asupra 
sentimentelor exprimate de elev/ă, subliniind totodată limitele impuse de stereotipurile 
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de gen . De exemplu, în cazul unui băiat care prezintă un comportament de gen 
„neconvențional”, se pot utiliza următoarele: „Ești luat în derâdere pentru că îți place 
să-ți creezi și să îți croiești propriile haine .	Asta	se	întâmplă	pentru	că	ești	băiat;	dacă	
ai	fi	fată,	nimeni	nu	s-ar	lovi	de	asta...	Nu	mi	se	pare	corect...

2. Capacitarea, încurajarea și îmbunătățirea imaginii de sine a elevilor/elevelor
Obiectiv: sublinierea aspectelor pozitive din personalitatea tinerilor, găsirea unor 
trăsături și valori pozitive .
Tehnici posibile: Consilierul/a scoate în evidență interesele copilului și îl/o ajută să 
descopere care dintre acestea reprezintă trăsături și însușiri pozitive . Analizarea și 
etichetarea caracteristicilor pozitive ale unei persoane o vor responsabiliza, îi vor da 
mai multă încredere și o vor încuraja să facă alegeri care coincid cu propriile dorințe 
și aspirații .
Introducerea abordării sensibile la gen: Consilierul/a îi va ajuta pe elevi și exploreze 
în ce măsură problema cu care se confruntă are la bază slăbiciuni personale sau 
stereotipuri de gen . De multe ori, interesele „neconvenționale” ascund trăsături pozitive 
semnificative, iar consilierul/a are rolul de a-i ajuta pe copii să le exploreze, dincolo 
de limitările impuse de stereotipurile de gen . Consilierul/a îi îndeamnă pe elevi să se 
gândească la tot ce pot face și reuși ca persoană, nu ca fată, respectiv băiat . În acest 
sens, se pot utiliza, de exemplu, următoarele:
- Îmi	dau	seama	cât	te	deranjează	când	colegii	râd	de	tine	pentru	că	ai	interese	

diferite.	Ei	consideră	că	interesele	respective	nu	sunt	suficient	de	masculine.	Care	
sunt	sentimentele	tale	despre	asta?	Te	simți	mai	puțin	băiat?

- Ce	așteptări	crezi	că	au	alții	de	la	tine	pentru	că	ești	băiat/fată?
- Să	vedem	ce	altă	latură	are	interesul	tău.	Care	crezi	că	este	relația	dintre	acesta	și	

aptitudinile	și	competențele	tale?	(De	exemplu,	creativitate,	atenție	la	detalii,	bun	
gust,	inclinație	artistică	etc.)

- Hai	să	vedem	la	ce	alt	domeniu	ești	bun,	dincolo	de	creație	vestimentară.	Ce	crezi,	
care	sunt	talentele	tale?	Care	sunt	punctele	tale	forte?

3. Stabilirea obiectivelor - perspicacitate
Obiectiv: explorarea posibilităților și a perspectivelor ce se deschid în fața copilului, 
pornind de la calificările, aptitudinile și interesele sale . Este important să se exploreze 
o paletă largă de opțiuni privind studiile și piața muncii, indiferent dacă sunt sau nu 
considerate ca fiind compatibile din punct de vedere social cu genul copilului .
Tehnici posibile: Pentru a putea cerceta diverse opțiuni în mod imparțial și fără a ține 
cont de restricțiile stereotipurilor de gen, este necesar să se lucreze pe două paliere: 
(a) individual/personal și (b) socio-cultural .
La nivel individual, se evaluează încrederea și stima de sine a persoanei . În cazul în care 
pare că încrederea și stima de sine se află la un nivel adecvat, se pot căuta modalități 
prin care mediul și familia respectivei persoane să accepte diversitatea și alegerile 
„neconvenționale” ale acesteia . Totuși, dacă încrederea și stima de sine nu ating nu 
nivel corespunzător, se va lucra, în primul rând, în direcția îmbunătățirii imaginii de 
sine . O imagine de sine pozitivă, siguranța și încrederea în sine sunt esențiale pentru 
ca oamenii să facă și să urmeze propriile alegeri .
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După îmbunătățirea stimei de sine, se vor explora opțiunile din punct de vedere 
socio-cultural . Cu alte cuvinte, se vor analiza modul în care percepțiile sociale și 
stereotipurile afectează respective alegeri . În plus, în timpul acestui proces, se 
stabilesc foarte clar obiectivele și se asociază unor comportamente specifice, astfel 
încât copilul să știe ce trebuie făcut .
Introducerea abordării sensibile la gen: Fiecare elev/ă trebuie să conștientizeze că 
mare parte din dificultățile cu care se confruntă au la bază stereotipuri care le limitează 
foarte mult libertatea de alegere . În această etapă, întrebările deschise sunt foarte 
utile, ajutându-i pe copii să își formeze propria opinie și să realizeze că interesele 
„diferite” nu reprezintă o problemă . Consilierul/a trebuie să îi încurajeze pe elevi să 
nu renunțe la interesele lor din cauza unor stereotipuri și să exploreze modalități și 
opțiuni vizavi de utilizarea potențialului și a talentelor proprii . Ca sugestie, se poate 
urma structura de mai jos:
- Lăsând	la	o	parte	faptul	că	alții	nu	sunt	de	acord	cu	alegerea	ta	profesională,	tu	ce	

părere	ai	despre	ea?
- Este	posibil	ca	atât	bărbații,	cât	și	femeile	să	aibă	succes	în	acest	domeniu?
- Cum	te-ai	simți	dacă	ai	urma	o	altă	cale	din	simplul	motiv	că	este	mai	„compatibilă”	

cu	genul	tău?
- Ce	ai	face	dacă	nu	ar	exista	niciun	fel	de	limitare	legat	de	ce	pot	face	băieții	și	

fetele?	Ce	opțiuni	ai	considera	posibile?
- Care	sunt	gândurile	și	ideile	tale	personale	cu	privire	la	diversele	scenarii/opțiuni	

alternative	la	care	te-ai	gândit?

4. Verificarea pregătirii și implementarea acțiunilor
Obiectiv: discutarea posibilelor modalități de a îndeplini obiectivele, recunoașterea 
acțiunilor care au funcționat până la momentul respectiv și mai buna utilizare a lor 
pe viitor, analizarea dificultăților apărute în cazul fiecărei opțiuni și a modalităților de 
a le depăși .
Tehnici posibile: Este important să se discute dificultățile și beneficiile fiecărei opțiuni, 
astfel încât elevul/a să își formeze o imagine de ansamblu, pe care să își bazeze 
decizia . De asemenea, trebuie să se discute posibile soluții sau proceduri, care să 
îl/o ajute să depășească respectivele greutăți sau obstacole și să conceapă un plan 
de acțiune clar .
Sugestii de întrebări de utilizat:
- Ce	opțiune	ți	se	pare	mai	atractivă?	De	ce?
- Ce	opțiune	ți	se	pare	cea	mai	simplă?	De	ce?
- Percepțiile	descrise	mai	sus	au	legătură	cu	genul	tău?	Sentimentele	și	gândurile	

pe	care	le	ai	despre	alegerile	menționate	îți	sunt	influențate	de	genul	tău?
- În	ce	fel	crezi	că	alegerile	tale	sunt	influențate	de	așteptările	legate	de	genul	tău?
- Există	vreun	element	care	te	inhibă?	Ce	părere	ai	despre	acesta?
- În	ce	fel	te-ar	ajuta	să	faci	niște	schimbări?	Sau	cum	te-ar	ajuta	să	îți	urmezi	

opțiunile?
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- Ce	elemente	te	împiedică	să	faci	anumite	schimbări	sau	să	îți	urmezi	opțiunile?
- Cum	se	pot	depăși	dificultățile	menționate?
- De	unde	poți	obține	sprijin?	În	ce	fel	te-ar	ajuta	să	faci	niște	schimbări?
Consilierea sensibilă la gen reprezintă un procedeu important de capacitare, prin 
intermediul cărora copiii sunt îndemnați să renegocieze modul în care se văd pe sine, 
în care își privesc interesele și aptitudinile, schimbându-și atitudinile și percepțiile 
care îi limitează (de multe ori, legate de socializarea de gen), reușind să își folosească 
potențialul în mod creativ . Totuși, având în vedere că procesul de consiliere sensibilă 
la gen ne pune față în față cu percepții sociale și cu stereotipuri adânc înrădăcinate, 
poate ajunge să dureze mult, lucru contestat de consilieri .
Trebuie să acordăm timp copiilor să își exploreze sentimentele și să se cunoască pe 
ei înșiși, pentru a se convinge să facă o schimbare . Pe parcursul întregului proces, o 
condiție prealabilă în vederea susținerii și încurajării tinerilor este timpul acordat de 
către consilier/ă pentru descoperirea aspectelor pozitive ale elevilor . Cu cât copilul se 
simte mai încurajat și devine mai încrezător, cu atât crește posibilitatea să exploreze 
opțiuni care să îi încurajeze dezvoltarea personală și bunăstarea și care să corespundă 
potențialului său maxim .
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CHESTIONARE INIȚIALE ȘI FINALE PENTRU ELEVI/
ELEVE, CADRE DIDACTICE ȘI CONSILIERI ȘCOLARI

GENDER-ED: 
CHESTIONAR INIȚIAL PENTRU ELEVI/ELEVE

Instrucțiuni pentru alcătuirea CODULUI
Completează fiecare căsuță cu următoarele 
informații:
a. a	doua	literă	din	numele	tău 
b.	a	treia	literă	din	numele	tău	
c.	ziua	în	care	te-ai	născut	(01-31);
d.	luna	în	care	te-ai	născut	(01-12);	

A B C C D D

Unitatea de învățământ 

____________________________________________________________________________

Clasa

____________________________________________________________________________

Vârsta

____________________ani

Locul nașterii:

____________________________________________________________________________

Sex:          Feminin      	 Masculin
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1.  Stabilește în ce măsură ești sau nu de acord cu enunțurile următoare, selectând răspunsurile care descriu 
cel mai bine PĂREREA TA.

2.  Pe o scară de la 0 la 5 (0 = deloc... 5 = absolut), vă rugăm să evaluați fiecare dintre următoarele 
obiective, în funcție de cât de importante le consideră SOCIETATEA pentru femei, respectiv pentru 
bărbați: [Vă rugăm să notați TOATE enunțurile.]

Acord 
puternic

Este mai important ca bărbații să aibă 
un loc de muncă și mai puțin important 
pentru femei .

E treaba femeilor să se ocupe de copii .

Este în regulă dacă un bărbat stă acasă 
și are grijă de copii . 

Bărbații pot disciplina copiii mai eficient 
decât femeile .

De obicei, dacă o femeie are o carieră în 
domeniul științelor, aceasta nu are copii .

Acord Nu știu Dezacord Dezacord 
puternic

PENTRU O FATĂ:

PENTRU O FEMEIE: 

I .  să aibă succes la școală

II .  să aibă mulți prieteni

III .  să cânte la un instrument muzical

IV .  să desfășoare activități de voluntariat

V .  să fie o bună sportivă

I .  să aibă succes pe plan profesional

II .  să se căsătorească

III .  să fie mamă

IV .  să aibă succes pe plan economic

V .  să practice sporturi

I .  să aibă succes la școală

II .  să aibă mulți prieteni

III .  să cânte la un instrument muzical

IV .  să desfășoare activități de voluntariat

V .  să fie un bun sportiv

I .  să aibă succes pe plan profesional

II .  să se căsătorească

III .  să fie tată

IV .  să aibă succes pe plan economic

V .  să practice sporturi

PENTRU UN BĂIAT: 

PENTRU UN BĂRBAT: 
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3.  Dacă te gândești la următoarele profesii, cine îți vine în minte:

O femeie

ADMINISTRATOR
PERSONAL	DE	CURĂȚENIE
BUCĂTAR
LIBRAR
MANAGER PERSONAL
MANAGER FINANCIAR
SECRETARĂ
DANSATOR
PILOT DE AVION
JUDECĂTOR
DEPUTAT
MATEMATICIAN
OM	DE	ȘTIINȚĂ
EDUCATOR	GRĂDINIȚĂ
PROGRAMATOR
ASISTENTĂ	MEDICALĂ

Un bărbat Ambele 
genuri
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4.  Stabilește în ce măsură ești sau nu de acord cu enunțurile următoare, selectând răspunsurile care 
descriu cel mai bine PĂREREA TA.

Acord 
puternic

Mai mulți băieți aleg să urmeze studii 
tehnice și științifice, pentru că acestea 
le oferă opțiuni mai bune în ceea ce 
privește cariera .

Mai multe fete aleg să urmeze studii 
umanistice (literatură, educație), pentru 
că acestea le oferă opțiuni mai bune în 
ceea ce privește un echilibru între viața 
de familie și cea profesională .

Fetelor care studiază științe și 
tehnologie le este mai greu să se 
acomodeze la locuri de muncă 
dominate de bărbați .

Băieților care studiază științe umane le 
este mai greu să se acomodeze la locuri 
de muncă dominate de femei .

Fetele obțin rezultate mai bune la toate 
specializările, dar le este mai greu să 
intre pe piața muncii .

Acord Nu știu Dezacord Dezacord 
puternic

5. În ceea ce privește următoarele enunțuri, indicați dacă băieții și fetele sunt tratați în mod diferit de 
cadrele didactice de la școală: 

BăiețiiFetele sau băieții 

sunt pedepsiți/pedepsite mai strict când fac prostii?
primesc sarcina de a curăța ceva, dacă este nevoie?
primesc sarcinile legate de strângerea banilor necesari pentru 
activități la clasă? 
sunt lăudați/lăudate mai mult când dau dovadă de performanțe 
școlare bune? 
sunt certați/certate mai tare dacă fac gălăgie la ore? 
primesc sarcina de a repara computerul din clasă? 

Fetele Nici unii, 
nici alții
Băieții=Fetele
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6. Care sunt actorii/factorii care îți influențează cel mai mult alegerile educaționale (privind studiile 
liceale și universitare)?

Dorințele familiei
Sfaturile/sugestiile cadrelor didactice  
Prietenii/colegii de școală 
Dorințele și capacitățile mele
Prestigiul unității de învățământ 
Așteptările privind incluziunea pe piața muncii 
Apropierea de casă 

Întotdeauna Adesea Rar Niciodată

7.  Când te gândești la viitoarea ta carieră, care dintre variantele de mai jos descriu locul ideal de 
muncă pentru tine? Bifează maxim 3 opțiuni:

 posibilitatea de a călători des
 câștiguri mari
 garantarea unei funcții sigure
 mult timp liber
 mă face să mă simt util altor oameni
 îmi permite să mă exprim liber
 am perspective bune în carieră
 îmi garantează un orar fix
 pot lucra cu publicul
 pot utiliza noile tehnologii
 contact cu oameni din alte culturi
 nivel scăzut de stres
 nu trebuie să călătoresc în afara țării în interes de serviciu
 pot lucra în echipă
 pot lucra independent
 pot lucra în aer liber

8.  Pentru fiecare dintre situațiile de mai jos, descrie finalul pe care îl consideri mai potrivit.
8a. O prietenă dorește să se înscrie la un liceu cu profil tehnic/industrial, dar părinții ei se opun, considerând 

că opțiunile profesionale oferite de respectiva unitate de învățământ nu sunt potrivite pentru o fată . 
Fata este supărată din cauza acestei situații . Cu reacționezi?
1) Îi spui să discute cu părinții ei, să înțeleagă motivele îngrijorării lor și să îi asigure că pe piața muncii 

se caută calificări tehnice și că sunt foarte bine plătite .
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2) Îți pare rău pentru ea, dar nu prea e treaba ta .
3) Încerci să o faci să înțeleagă că părinții ei au dreptate . 

8b. Un coleg vrea să meargă la un liceu de psihopedagogie și să devină învățător la școala primară . Unii 
colegi au făcut remarci negative despre ideea lui . Ce faci?
4) Încerci să mediezi discuția dintre prietenii tăi, astfel încât să înțeleagă că toată lumea ar trebui să 

aibă libertatea de a lua propria decizie despre locul de muncă pe care și-l dorește .
5) Nu e problema ta, oricum în zece ani se va fi răzgândit .
6) Îi explici prietenului tău că astfel de reacții sunt normale și că va trebui să se obișnuiască .

8c. La sfârșitul fiecărui an școlar, școala organizează un meci de fotbal pentru băieți și un meci de volei 
pentru fete . Un grup de colegi au semnat o petiție prin care solicită ca echipele să fie mixte (fete și 
băieți) . Cum reacționezi? 
7) Nu semnez . 
8) Mi se pare inutilă; băieților le place fotbalul, iar fetele preferă voleiul .
9) Sunt de acord cu ei, semnez petiția și chiar îi ajut să obțină mai multe semnături, pentru că este 

important să depășim aceste prejudecăți .

Mulțumim! 
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GENDER-ED: 
CHESTIONAR FINAL PENTRU ELEVI/ELEVE

Instrucțiuni pentru alcătuirea CODULUI
Completează fiecare căsuță cu următoarele 
informații:
a. a	doua	literă	din	numele	tău 
b.	a	treia	literă	din	numele	tău	
c.	ziua	în	care	te-ai	născut	(01-31);
d.	luna	în	care	te-ai	născut	(01-12);	

A B C C D D

Unitatea de învățământ 

____________________________________________________________________________

Clasa

____________________________________________________________________________

Vârsta

____________________ani

Locul nașterii:

____________________________________________________________________________

Sex:          Feminin      	 Masculin
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1.  Stabilește în ce măsură ești sau nu de acord cu enunțurile următoare, selectând răspunsurile care descriu 
cel mai bine PĂREREA TA.

Acord 
puternic

Este mai important ca bărbații să aibă 
un loc de muncă și mai puțin important 
pentru femei .

E treaba femeilor să se ocupe de copii .

Este în regulă dacă un bărbat stă acasă 
și are grijă de copii . 

Bărbații pot disciplina copiii mai eficient 
decât femeile .

De obicei, dacă o femeie are o carieră în 
domeniul științelor, aceasta nu are copii .

Acord Nu știu Dezacord Dezacord 
puternic

2.  Pe o scară de la 0 la 5 (0 = deloc... 5 = absolut), vă rugăm să evaluați fiecare dintre următoarele 
obiective, în funcție de cât de importante le consideră SOCIETATEA pentru femei, respectiv pentru 
bărbați: [Vă rugăm să notați TOATE enunțurile.]

PENTRU O FATĂ:

PENTRU O FEMEIE: 

I .  să aibă succes la școală

II .  să aibă mulți prieteni

III .  să cânte la un instrument muzical

IV .  să desfășoare activități de voluntariat

V .  să fie o bună sportivă

I .  să aibă succes pe plan profesional

II .  să se căsătorească

III .  să fie mamă

IV .  să aibă succes pe plan economic

V .  să practice sporturi

I .  să aibă succes la școală

II .  să aibă mulți prieteni

III .  să cânte la un instrument muzical

IV .  să desfășoare activități de voluntariat

V .  să fie un bun sportiv

I .  să aibă succes pe plan profesional

II .  să se căsătorească

III .  să fie tată

IV .  să aibă succes pe plan economic

V .  să practice sporturi

PENTRU UN BĂIAT: 

PENTRU UN BĂRBAT: 
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3.  Dacă te gândești la următoarele profesii, cine îți vine în minte:

O femeie

ADMINISTRATOR
PERSONAL	DE	CURĂȚENIE
BUCĂTAR
LIBRAR
MANAGER PERSONAL
MANAGER FINANCIAR
SECRETARĂ
DANSATOR
PILOT DE AVION
JUDECĂTOR
DEPUTAT
MATEMATICIAN
OM	DE	ȘTIINȚĂ
EDUCATOR	GRĂDINIȚĂ
PROGRAMATOR
ASISTENT MEDICAL

Un bărbat Ambele 
genuri
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4.  Stabilește în ce măsură ești sau nu de acord cu enunțurile următoare, selectând răspunsurile care 
descriu cel mai bine PĂREREA TA.

Acord 
puternic

Mai mulți băieți aleg să urmeze studii 
tehnice și științifice, pentru că acestea 
le oferă opțiuni mai bune în ceea ce 
privește cariera .

Mai multe fete aleg să urmeze studii 
umanistice (literatură, educație), pentru 
că acestea le oferă opțiuni mai bune în 
ceea ce privește un echilibru între viața 
de familie și cea profesională .

Fetelor care studiază științe și 
tehnologie le este mai greu să se 
acomodeze la locuri de muncă 
dominate de bărbați .

Băieților care studiază științe umane le 
este mai greu să se acomodeze la locuri 
de muncă dominate de femei .

Fetele obțin rezultate mai bune la toate 
specializările, dar le este mai greu să 
intre pe piața muncii .

Acord Nu știu Dezacord Dezacord 
puternic

5. În ceea ce privește următoarele enunțuri, indicați dacă băieții și fetele sunt tratați în mod diferit de 
cadrele didactice de la școală: 

BăiețiiFetele sau băieții 

sunt pedepsiți/pedepsite mai strict când fac prostii?
primesc sarcina de a curăța ceva, dacă este nevoie?
primesc sarcinile legate de strângerea banilor necesari pentru 
activități la clasă? 
sunt lăudați/lăudate mai mult când dau dovadă de performanțe 
școlare bune? 
sunt certați/certate mai tare dacă fac gălăgie la ore? 
primesc sarcina de a repara computerul din clasă? 

Fetele Nici unii, 
nici alții
Băieții=Fetele
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6. Care sunt actorii/factorii care îți influențează cel mai mult alegerile educaționale (privind studiile 
liceale și universitare)?

Dorințele familiei
Sfaturile/sugestiile cadrelor didactice  
Prietenii/colegii de școală 
Dorințele și capacitățile mele
Prestigiul unității de învățământ 
Așteptările privind incluziunea pe piața muncii 
Apropierea de casă 

Întotdeauna Adesea Rar Niciodată

7.  Când te gândești la viitoarea ta carieră, care dintre variantele de mai jos descriu locul ideal de 
muncă pentru tine? Bifează maxim 3 opțiuni:

 posibilitatea de a călători des
 câștiguri mari
 garantarea unei funcții sigure
 mult timp liber
 mă face să mă simt util altor oameni
 îmi permite să mă exprim liber
 am perspective bune în carieră
 îmi garantează un orar fix
 pot lucra cu publicul
 pot utiliza noile tehnologii
 contact cu oameni din alte culturi
 nivel scăzut de stres
 nu trebuie să călătoresc în afara țării în interes de serviciu
 pot lucra în echipă
 pot lucra independent
 pot lucra în aer liber

8. Pentru fiecare dintre situațiile de mai jos, descrie finalul pe care îl consideri mai potrivit.
8a.  O prietenă dorește să se înscrie la un liceu cu profil tehnic/industrial, dar părinții ei se opun, considerând 

că opțiunile profesionale oferite de respectiva unitate de învățământ nu sunt potrivite pentru o fată . 
Fata este supărată din cauza acestei situații . Cu reacționezi?
1) Îi spui să discute cu părinții ei, să înțeleagă motivele îngrijorării lor și să îi asigure că pe piața muncii 

se caută calificări tehnice și că sunt foarte bine plătite .
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2) Îți pare rău pentru ea, dar nu prea e treaba ta .
3) Încerci să o faci să înțeleagă că părinții ei au dreptate . 

8b. Un coleg vrea să meargă la un liceu de psihopedagogie și să devină învățător la școala primară . Unii 
colegi au făcut remarci negative despre ideea lui . Ce faci?
4) Încerci să mediezi discuția dintre prietenii tăi, astfel încât să înțeleagă că toată lumea ar trebui să 

aibă libertatea de a lua propria decizie despre locul de muncă pe care și-l dorește .
5) Nu e problema ta, oricum în 10 ani se va fi răzgândit .
6) Îi explici prietenului tău că astfel de reacții sunt normale și că va trebui să se obișnuiască .

8c. La sfârșitul fiecărui an școlar, școala organizează un meci de fotbal pentru băieți și un meci de volei 
pentru fete . Un grup de colegi a semnat o petiție prin care solicită ca echipele să fie mixte (fete și 
băieți) . Cum reacționezi? 
7) Nu semnez . 
8) Mi se pare inutilă; băieților le place fotbalul, iar fetele preferă voleiul .
9) Sunt de acord cu ei, semnez petiția și chiar îi ajut să obțină mai multe semnături, pentru că este 

important să depășim aceste prejudecăți .

9.  Încercuiește sentimentele pe care le-ai avut în timpul atelierului de instruire (maxim 3).

10. La acest atelier:

Intrigat/ă

Surprins/ă
Dezinteresat/ă
Stresat/ă

a . ceea ce mi-a plăcut cel mai mult a fost:

a . ceea ce mi-a plăcut cel mai mult a fost:

Interesat/ă
Dezamăgit/ă
Mi-am reevaluat 
anumite păreri 

M-am simțit bine
Nemulțumit/ă
Grăbit/ă 

Entuziasmat/ă
Plictisit/ă
Fără energie

Ca parte din echipă
Obosit/ă
Niciuna dintre cele 
menționate

Provocat/ă Implicat/ă Relaxat/ă Fericit/ă
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Ți-au plăcut activitățile la care ai participat?
Îți va fi util atelierul în general, în viața de zi cu zi?  
Îți va fi util atelierul în alegerea carierei tale viitoare?  
Vrei să mai participi la un seminar similar în viitor?
Ai recomanda unui prieten/unei prietene să 
participe la un asemenea seminar?

Cu 
siguranță da

Probabil
că da

Probabil 
Nu

Cu 
siguranță nu

11. Te rugăm să ne spui ce părere ai despre:

Mulțumim! 
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Unitatea de învățământ 

____________________________________________________________________________

Materia

____________________________________________________________________________

Vârsta

____________________ani

COD: Data nașterii + Inițiale nume

____________________________________________________________________________

Sex:          Feminin      	 Masculin

GENDER-ED: 
CHESTIONAR INIȚIAL PENTRU CADRE DIDACTICE ȘI CONSILIERI ȘCOLARI
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1.  Stabiliți în ce măsură sunteți sau nu de acord cu enunțurile următoare, selectând răspunsurile care 
descriu cel mai bine PĂREREA DVS.

Acord 
puternic

Este mai important ca bărbații să aibă 
un loc de muncă și mai puțin important 
pentru femei .

E treaba femeilor să se ocupe de copii .

Este în regulă ca tatăl să stea acasă 
și să aibă grijă de copii, iar mama să 
meargă la serviciu .

Tatăl este mai eficient decât mama în 
disciplinarea copiilor .

O femeie care are o carieră în 
științe trebuie să renunțe adesea la 
posibilitatea de a avea copii . 

Acord Nu știu Dezacord Dezacord 
puternic

2.  Pe o scară de la 0 la 5 (0 = deloc... 5 = absolut), vă rugăm să evaluați fiecare dintre următoarele 
obiective, în funcție de cât de importante le consideră SOCIETATEA pentru femei, respectiv pentru 
bărbați: [Vă rugăm să notați TOATE enunțurile.]

PENTRU O FATĂ:

PENTRU O FEMEIE: 

I .  să aibă succes la școală

II .  să aibă mulți prieteni

III .  să cânte la un instrument muzical

IV .  să desfășoare activități de voluntariat

V .  să fie o bună sportivă

I .  să aibă succes pe plan profesional

II .  să se căsătorească

III .  să fie mamă

IV .  să aibă succes pe plan economic

V .  să practice sporturi

I .  să aibă succes la școală

II .  să aibă mulți prieteni

III .  să cânte la un instrument muzical

IV .  să desfășoare activități de voluntariat

V .  să fie un bun sportiv

I .  să aibă succes pe plan profesional

II .  să se căsătorească

III .  să fie tată

IV .  să aibă succes pe plan economic

V .  să practice sporturi

PENTRU UN BĂIAT: 

PENTRU UN BĂRBAT: 
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3.  Care dintre următoarele profesii/locuri de muncă considerați că se potrivesc cel mai bine:

în principal 
bărbaților?

Educator grădiniță
Instructor fitness 
Cadru didactic în învățământul preșcolar
Profesor de limba română
Profesor de artă 
Profesor universitar
Personal administrativ într-o unitate de învățământ
Tehnician școlar (laborant, informatician)
Personal de serviciu într-o unitate de învățământ
Mediator cultural
Director de școală
Decan universitar

în principal 
femeilor?

ambelor 
genuri?

6. În opinia dvs., care sunt actorii/factorii care influențează cel mai mult alegerile educaționale (privind 
studiile liceale și universitare) ale fetelor și ale băieților?

Dorințele părinților
Sfaturile/sugestiile cadrelor didactice   
Prietenii/colegii de școală 
Dorințele și capacitățile personale ale elevilor/elevelor
Prestigiul unității de învățământ 
Așteptările privind incluziunea pe piața muncii 
Apropierea de casă 

Întotdeauna Adesea Rar Niciodată
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5.  Stabiliți în ce măsură sunteți sau nu de acord cu enunțurile următoare, selectând răspunsurile care 
descriu cel mai bine PĂREREA DVS.

Acord 
puternic

Mai mulți băieți aleg să urmeze studii tehnice și 
științifice, pentru că acestea le oferă opțiuni mai 
bune în ceea ce privește cariera .

Mai multe fete aleg să urmeze studii umanistice 
(literatură, educație), pentru că acestea le oferă 
opțiuni mai bune în ceea ce privește un echilibru 
între viața de familie și cea profesională .

Fetelor care studiază științe și tehnologie le este 
mai greu să se acomodeze la locuri de muncă 
dominate de bărbați .

Băieților care studiază științe umane le este 
mai greu să se acomodeze la locuri de muncă 
dominate de femei .

Fetele obțin rezultate mai bune la toate 
specializările, dar le este mai greu să intre pe 
piața muncii .

Acord Nu știu Dezacord Dezacord 
puternic

3. Bazându-vă pe experiența dvs. de cadru didactic, care dintre următoarele capacități/înclinații/
abilități le-ați atribui

Motivația de a învăța 
Implicarea în activitățile școlare
Organizarea muncii 
Pregătirea școlară
Interesul și înclinația spre istorie și limbi
Interesul și înclinația spre arte și muzică
Interesul și înclinația spre științe și studii tehnice
Inițiativă personală
Competitivitate
Capacitate de concentrare
Leadership
Simțul responsabilității

băieților fetelor
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7. Pentru fiecare dintre situațiile de mai jos, alegeți finalul pe care îl considerați mai potrivit.
7a.  Una dintre elevele dvs . dorește să se înscrie la un liceu cu profil tehnic/industrial, dar părinții ei se opun, 

considerând că opțiunile profesionale oferite de respectiva unitate de învățământ nu sunt potrivite 
pentru o fată . Fata este foarte supărată din cauza situației . Dvs . ce faceți?
1) La ședința cu părinții, discutați cu părinții despre obiecțiile lor și îi asigurați că piața muncii are nevoie 

de profesioniști în domeniul tehnic, indiferent de sex .
2) Vă pare rău pentru elevă, dar este o problemă de familie .
3) Discutați cu eleva și încercați să o convingeți că părinții au dreptate .

7b.  Un băiat vrea să se înscrie la un liceu cu profil psihologic/pedagogic și să devină educator la creșă . 
Cineva din clasă face comentarii defăimătoare . Dvs . ce faceți?
4) Porniți o discuție la clasă, pentru a promova ideea că toată lumea are libertatea de a-și alege cariera .
5) Nu este problem dvs .; oricum, copilul își va schimba părerea în zece ani .
6) Discutați cu băiatul și îi explicați că este normal ca cei din jur să își dea cu părerea despre ce și-a 

propus și că va trebui să se obișnuiască .

7c.  Consiliul profesoral organizează festivitățile de sfârșit de an . Directorul propune ca meciurile de fotbal 
și de volei să fie jucate de echipe mixte (formate din fete și băieți) . Care e reacția dvs .?
7) Ce idee bună! Susțin ideea .
8) Frunzăresc prin catalog și nu mă implic în discuție .
9) Mi se pare inutil, indiferent ce vom propune noi, băieții vor vrea să joace fotbal, iar fetele volei .

Vă mulțumim! 
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Unitatea de învățământ 

____________________________________________________________________________

Materia

____________________________________________________________________________

Vârsta

____________________ani

COD: Data nașterii + Inițiale nume

____________________________________________________________________________

Sex:          Feminin      	 Masculin

GENDER-ED: 
CHESTIONAR FINAL PENTRU CADRE DIDACTICE ȘI CONSILIERI ȘCOLARI
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1.  Stabiliți în ce măsură sunteți sau nu de acord cu enunțurile următoare, selectând răspunsurile care 
descriu cel mai bine PĂREREA DVS.

Acord 
puternic

Este mai important ca bărbații să aibă 
un loc de muncă și mai puțin important 
pentru femei .

E treaba femeilor să se ocupe de copii .

Este în regulă ca tatăl să stea acasă 
și să aibă grijă de copii, iar mama să 
meargă la serviciu .

Tatăl este mai eficient decât mama în 
disciplinarea copiilor .

O femeie care are o carieră în 
științe trebuie să renunțe adesea la 
posibilitatea de a avea copii . 

Acord Nu știu Dezacord Dezacord 
puternic

2.  Pe o scară de la 0 la 5 (0 = deloc... 5 = absolut), vă rugăm să evaluați fiecare dintre următoarele 
obiective, în funcție de cât de importante le consideră SOCIETATEA pentru femei, respectiv pentru 
bărbați: [Vă rugăm să notați TOATE enunțurile.]

PENTRU O FATĂ:

PENTRU O FEMEIE: 

I .  să aibă succes la școală

II .  să aibă mulți prieteni

III .  să cânte la un instrument muzical

IV .  să desfășoare activități de voluntariat

V .  să fie o bună sportivă

I .  să aibă succes pe plan profesional

II .  să se căsătorească

III .  să fie mamă

IV .  să aibă succes pe plan economic

V .  să practice sporturi

I .  să aibă succes la școală

II .  să aibă mulți prieteni

III .  să cânte la un instrument muzical

IV .  să desfășoare activități de voluntariat

V .  să fie un bun sportiv

I .  să aibă succes pe plan profesional

II .  să se căsătorească

III .  să fie tată

IV .  să aibă succes pe plan economic

V .  să practice sporturi

PENTRU UN BĂIAT: 

PENTRU UN BĂRBAT: 
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3.  Care dintre următoarele profesii/locuri de muncă considerați că se potrivesc cel mai bine:

în principal 
bărbaților?

Educator grădiniță
Instructor fitness 
Cadru didactic în învățământul preșcolar
Profesor de limba română
Profesor de artă 
Profesor universitar
Personal administrativ într-o unitate de învățământ
Tehnician școlar (laborant, informatician)
Personal de serviciu într-o unitate de învățământ
Mediator cultural
Director de școală
Decan universitar

în principal 
femeilor?

ambelor 
genuri?

4. În opinia dvs., care sunt actorii/factorii care influențează cel mai mult alegerile educaționale (privind 
studiile liceale și universitare) ale fetelor și ale băieților?

Dorințele părinților
Sfaturile/sugestiile cadrelor didactice   
Prietenii/colegii de școală 
Dorințele și capacitățile personale ale elevilor/elevelor
Prestigiul unității de învățământ 
Așteptările privind incluziunea pe piața muncii 
Apropierea de casă 

Întotdeauna Adesea Rar Niciodată
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5.  Stabiliți în ce măsură sunteți sau nu de acord cu enunțurile următoare, selectând răspunsurile care 
descriu cel mai bine PĂREREA DVS.

Acord 
puternic

Mai mulți băieți aleg să urmeze studii tehnice și 
științifice, pentru că acestea le oferă opțiuni mai 
bune în ceea ce privește cariera .

Mai multe fete aleg să urmeze studii umanistice 
(literatură, educație), pentru că acestea le oferă 
opțiuni mai bune în ceea ce privește un echilibru 
între viața de familie și cea profesională .

Fetelor care studiază științe și tehnologie le este 
mai greu să se acomodeze la locuri de muncă 
dominate de bărbați .

Băieților care studiază științe umane le este 
mai greu să se acomodeze la locuri de muncă 
dominate de femei .

Fetele obțin rezultate mai bune la toate 
specializările, dar le este mai greu să intre pe 
piața muncii .

Acord Nu știu Dezacord Dezacord 
puternic

6. Bazându-vă pe experiența dvs. de cadru didactic, care dintre următoarele capacități/înclinații/
abilități le-ați atribui

Motivația de a învăța 
Implicarea în activitățile școlare
Organizarea muncii 
Pregătirea școlară
Interesul și înclinația spre istorie și limbi
Interesul și înclinația spre arte și muzică
Interesul și înclinația spre științe și studii tehnice
Inițiativă personală
Competitivitate
Capacitate de concentrare
Leadership
Simțul responsabilității

băieților fetelor
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7.   Pentru fiecare dintre situațiile de mai jos, alegeți finalul pe care îl considerați mai potrivit.
7a.  Una dintre elevele dvs . dorește să se înscrie la un liceu cu profil tehnic/industrial, dar părinții ei se opun, 

considerând că opțiunile profesionale oferite de respectiva unitate de învățământ nu sunt potrivite 
pentru o fată . Fata este foarte supărată din cauza situației . Dvs . ce faceți?
1) La ședința cu părinții, discutați cu părinții despre obiecțiile lor și îi asigurați că piața muncii are nevoie 

de profesioniști în domeniul tehnic, indiferent de sex .
2) Vă pare rău pentru elevă, dar este o problemă de familie .
3) Discutați cu eleva și încercați să o convingeți că părinții au dreptate .

7b. Un băiat vrea să se înscrie la un liceu cu profil psihologic/pedagogic și să devină educator la creșă . 
Cineva din clasă face comentarii defăimătoare . Dvs . ce faceți?
4) Porniți o discuție la clasă, pentru a promova ideea că toată lumea are libertatea de a-și alege cariera .
5) Nu este problema dvs .; oricum, copilul își va schimba părerea în zece ani .
6) Discutați cu băiatul și îi explicați că este normal ca cei din jur să își dea cu părerea despre ce și-a 

propus și că va trebui să se obișnuiască .

7c. Consiliul profesoral organizează festivitățile de sfârșit de an . Directorul propune ca meciurile de fotbal 
și de volei să fie jucate de echipe mixte (formate din fete și băieți) . Care e reacția dvs .?
7) Ce idee bună! Susțin ideea .
8) Frunzăresc prin catalog și nu mă implic în discuție .
9) Mi se pare inutil, indiferent ce vom propune noi, băieții vor vrea să joace fotbal, iar fetele volei .

8.   Vă rugăm să încercuiți cum v-ați simțit în timpul atelierului de instruire (maxim 3).

Intrigat/ă

Surprins/ă

Dezinteresat/ă

Stresat/ă

Capacitat/ă

Dezamăgit/ă

V-ați reevaluat 
anumite păreri 

M-am simțit bine

Nemulțumit/ă

Grăbit/ă sau 
presat/ă de timp

Entuziasmat/ă

Plictisit/ă

Fără energie

Niciuna dintre cele 
de mai sus
Obosit/ă și fără 
energie
Niciuna dintre cele 
de mai sus

Provocat/ă Implicat/ă Relaxat/ă Fericit/ă
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a . ceea ce mi-a plăcut cel mai mult a fost:

1.4. În ce măsură considerați că experții care au facilitat atelierul:

1.1. Cât de mulțumit/ă sunteți de:

i . atelierul de instruire, în general?
ii . subiectele abordate?
iii . activitățile utilizate?
iv . fișele de lucru utilizate?
v . materialele auxiliare pe care le-ați primit?
vi . modul în care s-a desfășurat atelierul?
vii . experții care au susținut atelierul de 

instruire?
viii . participarea dvs . la atelier?
ix . durata totală a atelierului?

a . în viața dvs . zilnică, în general?
b . în relațiile dvs . personale?
c . pentru profesia dvs . de cadru didactic?

i . atelierul s-a ridicat la nivelul 
 așteptărilor dvs .? 
ii . v-au plăcut activitățile la care 
 ați participat?
iii . vi se aplică temele discutate în 
 viața de zi cu zi?
iv . ați beneficiat de pe urma atelierului?
v . sunteți de părere că atelierul este 
 o surpriză plăcută? 

1.2. Cât de UTIL credeți că va fi atelierul:

1.3. În general, în ce măsură:

b . un lucru care nu mi-a plăcut a fost:

c . un subiect pe care mi-ar fi plăcut să îl discutăm, dar nu am făcut-o a fost:

9. Legat de acest atelier de instruire:

9. Legat de acest atelier de instruire:

10. Pe o scară de la 0 la 10 (0 = deloc... 10 = absolut), vă rugăm să notați următoarele întrebări:

i . au fost bine pregătiți? 
ii . au distribuit bine timpul?
iii . v-au răspuns la întrebări în mod adecvat? 

Vă mulțumim!
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